BUMERANGY VŠETKÝCH KRAJÍN, VRÁŤTE SA!
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Oliver ANDRÁSY,
humorista

❶ Poznáte nejakú (máte ne
jakú vlastnú) definíciu humo
ru?

HUMORISTICKO-SATIRICKÝ DVOJTÝŽDENNÍK
ROČNÍK II, 19. NOVEMBRA 2016 / SAMOSTATNE NEPREDAJNÉ
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Keďže sa humorom roky živím,
moja definícia humoru je podobná, ako by gynekológ definoval
pornoobrázky: Dočerta, zase robota?!
❷ Stala sa vám niekedy hu
morná (veselá) príhoda, ktorá
by mohla pobaviť aj našich
čitateľov?
Určte áno, aj keď nie tak často,
ako by si ľudia možno mysleli. Ale
stalo sa: Mal som na mobile neprijatý hovor z nejakého čísla. Tak
som volal späť. Ozval sa mi nejaký
chlap.
Hovorím: Prepáčte, tu je Andrásy,
mal som neprijatý hovor z tohto
čísla.
A on: Pani (čítate dobre, PANI!),
máte nejaký zachrípnutý hlas,
ešte od vás ochoriem, už mi viac
nevolajte!
❸ Ktorá oblasť spoločenské
ho života je podľa vás najväč
ším inšpirátorom humoru?
Ja si myslím, že to viac záleží od
prijímateľa ako od vysielateľa.
Niekto môže precestovať celú zemeguľu a keď sa ho opýtate, ako
bolo, povie, že dobre. A niekto ide
kúpiť na roh noviny a má historiek
na pol hodinu. Tým druhým prípadom je Stano Dančiak, s ním som
sa v aute cestou na vystúpenia
nasmial toľko, ako snáď s nikým
v živote.

lúcia z roku

revo
manželka a
é
n
č
lo
o
p
s
Čo má
.
ajprv nežné
- Obe boli n

1989?

Poslovenčené heslo nežnej revolúcie:
LŽIŤ V PRAVDE!
Jan GREXA

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

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

Tým, že som dlho robil Dereš, politikov som poznal pomerne dobre. Ak pod veselosťou rozumiete
zmysel pre humor, tak určite dominoval Béla Bugár a František
Mikloško. Do tej druhej skupiny by
patril asi Ján Ľupták a teraz Andrej
Danko, ktorý mi niekedy pripadá
ako Ľuptákova reinkarnácia).

Ladislav BELICA

VÝROK DVOJTÝŽDŇA

Včera v noci ku mne
vliezol zlodej. Hľadal penia
ze.
Vstal som a hľadal
som
s ním.

❺ Máte obľúbenú anekdotu?
Áno, ale sú to väčšinou dosť dlhé
anekdoty: „Ako Jožko Mrvička na
pustom ostrove stroskotal s Claudiou Schiffer“ alebo ako „Ako mal
obchodný cestujúci Izák Stern
milión dolárov a išiel si ich uložiť
u rabína“. Ale toľko miesta nemáte. Tak vám poviem krátky. Vlastne to ani nie je vtip, ale autentický
výrok Vladimíra Mečiara: „Vládne
dokumenty som osem rokov ukrýpokračovanie na strane II...

TELEVÍZNE USMERNENIE

Pohodlne sa usaďte,
aj nohy si môžete vystrieť,
Povieme vám každý večer
čo si máte myslieť.
Bruno HORECKÝ

Eva JARÁBKOVÁCHABADOVÁ
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val v senníku!“
❻ Stali ste sa niekedy objek
tom žartovania? Ako to na
vás pôsobilo?
Asi najčastejšie ma nachytá vlastná manželka. Má taký dobrý zvyk,
že moje výroky, ktoré jej hovorím medzi štyrmi očami povie do
Smotánky. Napríklad roky som
jej hovoril, že „ja vlastne nič neviem, ale viem to dobre predať.“
A jasne, že to tresla do televízie.
A minule zase povedala: „Čím si
tlstejší, tým musíš mať aj tlstejšiu
peňaženku.“ Ale zase to počula
doma a odo mňa.

prvú otázku, keby si gynekológ
doma po večeroch pozeral porno
obrázky. Ale rád som v spoločnosti múdrych a vtipných ľudí, preto
napríklad už roky na silvestrovskú
oslavu k nám domov pozývam
Borisa Filana.
❽ Chcete sa sám seba na
niečo opýtať? Ak áno, dajte si
na svoju otázku aj odpoveď.
Chcel by som sa pána Andrásyho
opýtať, či existuje Boh. A odpovedám si: Áno, Boh existuje. Napriek tomu, že cirkev sa ho snaží
skompromitovať, ako sa len dá.

❼ Je pre vás humor nevy
hnutnou súčasťou života,
alebo sa bez humoru pokojne
zaobídete?
Podľa toho, o akom humore hovoríme. Asi by som bol masochista,
keby som po návrate zo strižne
ešte doma v televízii pozeral zábavné programy. To je naozaj
ako to, čo som odpovedal na

SLOVNÍK (TAKMER) CUDZÍCH SLOV
Tak už je to na svete zariadené, že
každý národ má spisovný jazyk. Je
to praktické, pretože ak by každý
člen národa používal iný jazyk, ľudia
by sa nedohovorili a v konečnom dôsledku by sa o ničom ani nedohodli.
V spisovnom jazyku vychádzajú
noviny, vydávajú sa knihy, spisovný
jazyk je rokovacím jazykom vlády
i parlamentu, pretože väčšina členov vlády i parlamentu naozaj hovorí spisovným jazykom. Členovia
jednej parlamentnej strany donedávna dokonca pravidelne cestovali
vlakom a sledovali, či sa už medzi ľudom spisovný jazyk uchytil, pretože
radi by podporili vydanie Slovníka
slovenského jazyka (posledný vyšiel
niekedy v 50-tých rokoch minulého
storočia), prípadne aj modernej slovenskej encyklopédie, ale potrebujú
získať argumenty, že také niečo Slovensko naozaj potrebuje.
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Spisovný jazyk by za ideálnych
podmienok naozaj mohol používať celý národ, dokonca aj športoví
komentátori, ktorí sa zatiaľ dostali
len k pasívu, teda k trpnému rodu,
pretože pri väčšine športových prenosov zrejme trpia - faul Beziaka,
zákrok Kozáčika, po prihrávke Kucku, ofsajd Šventa. Úspechy našej
cyklistiky na čele so Saganom by
v tom mohli niečo urobiť. Hádam
sa časom častého používania pasív
zbavia.
Spisovný jazyk by pokojne mohli
používať všetci občania v každodennej, bežnej komunikácii. Mohli by
sa dokonca naučiť skloňovať názov
našej pomerne mladej meny - eura.
Ale, či už je to skromnosťou alebo
lokálpatriotizmom, radšej používa-

AFORIZMY Milana KUPECKÉHO
• Ak diabol koná dobro, musi v tom byť nejaka čertovina.
• Žiaľ, niektorym to pali iba vtedy, ak stlačia spušť.
• Inovovaný Archimedov zákon: Slová sú nadľahčované váhou myšlienky.
• Škoda, že so sladkými rečami politikov sa nedá osladiť aspoň káva.
• Nie je pravda, že všetci naši politici sú zlí. Niektorí sú aj horší.
• Rada: Neposielaj svojich nepriateľov do pekla. Čo ak sa tam s nimi
stretneš?!
• Vravieval vždy z mosta do prosta a preto býval pod mostom.
• Hlupák sa nevie prehrýzť ku korytu zubami múdrosti.

jú nárečia, slang, alebo takú zmes
niečoho, čo spisovný jazyk iba trochu pripomína. Slovenskí spisovatelia spisovný jazyk síce používajú,
ale ovplyvniť môžu iba tých, ktorí
si nejakú pôvodnú slovenskú knihu
kúpia. V oblasti prekladovej literatúry je situácia dramatickejšia. Až na
niekoľko výnimiek sú preklady veľmi často veselé, aj keď nie vždy ide
o literatúru humoristickú. Nebudem
uvádzať názov knihy, ani meno prekladateľa. Každý kto číta, by sériu
mojich vydarených ukážok z prekladu hravo doplnil. Tu sú:
„Vynútila zo seba tie slová..“
„Je to zasadzena budova z červenej tehly, ktorá za svoj dlhý život
prešla rozličnými fázami.“
„Edith pribehla k nemu ani šíp.
Celá bola akási plynná, ustavične sa
hýbe.“
„Už sme tu“, povedala a popoďkala ho do obývacej izby.“
„... a potom jej pri narodení
zomrelo dieťa.“
„Pekný kabát, budeme v ňom
krásna.“
„Zase sa prevrátila v posteli.“
„Za usmiatymi stĺpmi sa svietilo
z dverí a oblokov.“
„Rukou pocítila hnijúcu omietku.
Dnu v dome sa vznášal vo vzduchu
slabý zápach plesne, ako ľútosť, ktorá trpkne.“
„Otvorila obálku skúseným nechtom.“
„Potešilo nás, že vás vymenovali
za dôstojníka.“
„Zbohom a zlom si väzy.“
Nuž tak.
Píše Miroslav VICO
Kreslí Fedor VICO
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Nevnímame
súčasnosť
trochu naružovo?
Aj kroky späť
dajú sa robiť
pokrokovo!

PRÍSLOVIE
Oblečieme príslovie
do nového šatu:
Čistota - pol života,
nájomné - pol platu.

Vlado MACH

Jozef BILY

Milan HODÁL

PONUKA DŇA

Jan TOMASCHOFF

Andrej MIŠANEK

Tak už nás dostali
chytili do pasce
Už vládnu nad nami
obchodné reťazce

NEMOCNIČNÉ
HORORY
Zabiť deda, zabiť babu?
To je u nás doma tabu!
Nezomrieš na vlastnú žiadosť,
nebude mať dedič radosť.
Schváliť by to dozaista
bolo odporné.
Načo? Veď my opatrenia
máme úsporné!
Úspornosť je účelová,
žiadna pohoda
preriedi nám starkých infarkt,
náhla príhoda.
Toto nie je horor z telky,
to je dohoda!
Pre sopľavých ekonómov
je to pasia táto naša nenápadná
eutanázia.

Kusisko života
sme si v nich odžili
Od zajtra budeme
už aj my v akcii
Výhodná ponuka
už tento mesiac!
Hodnota človeka
začala klesať...
Skupina bývalých členov (koministickej) strany tesne po tzv. Nežnej revolúcii zdraví pracujúci ľud. Dnes by ste ich asi nespoznali, sú ukrytí v prosperujúcich firmách.

Milan KENDA
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ZO ZAHRANIČIA

vodu.
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Rumun sedí na brehu
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tu
pýta sa ho: „Čo
Okolo ide Američan a
vziať rybársky
„No, tak si môžeš aspoň
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„Ale to už predsa

Pavel TAUSSIG

SMRTIACI VERDIKT
Istému uruguajskému chovateľovi sliepok sa podarilo vyšľachtiť
sliepky znášajúce vajíčka v tvare kocky. Inšpirovala ho k tomu jeho
manželka, keď sa jej zo stola skotúľalo odrazu 13 vajec. Na jej popud chovateľ žijúci v Montevideu púšťal na videu svojim sliepkam
deň a noc zábery z kubistického obdobia Picassovej tvorby. Zdesené a vykoľajené sliepky začali znášať hranaté vajíčka, schopné
úsporného transportu. Asociácia Spolkov na ochranu zvierat odsúdila zvrhlého chovateľa na doživotný trest domáceho väzenia.
Polícia sa teraz obáva najmä atentátnikov, ktorí by mohli preniknúť do blízkosti chovateľa do podoby galského kohúta a nepozorovane stisnúť kohútik.
-MiK-

Fero MRÁZ

UFO GRAMY
Tomáša MAJERNÍKA

PREKVAPENIE
Vystrájalo čiesi chlapča,
tenké ako hlísta.
Z chlapčaťa sa zrazu vykľul
Ufón-me-talista.
OCHABOL
Priateľ vyznal svoje city
vraj nevšednej kráske.
Keď mu riekla: Som ufónka,
hneď bolo po láske.

SPRÁVY

SLOVENSKEJ
MALEJ
STRANY
Špeciálny odbor našej strany sa
venuje kadečomu aj všeličomu,
pretože život prináša všeličo aj
kadečo. Najnovšie tento odbor
pracuje na vyhľadávaní kandidátov na prezidenta, kandidátov na
riaditeľov najrôznejších podnikov,
kandidátov na posty ministrov
a vedúcich najrôznejších sekcií
čohokoľvek. Ťažíme zo skúseností
našich členov, ktorí dokážu analyzovať aj prípady, ktoré už boli
časom aj syntetizované. Tak napríklad zakladať akúkoľvek stranu,

akéhokoľvek zamerania by mal
niekto, kto už niekedy v minulosti dokázal niečo rozložiť tak, že
dodnes to nikto nedokáže dať do
pôvodného stavu, a to v prípade
akejkoľvek strany je veľmi želateľné, pretože taká strana bude
odolávať všetkým nástrahám politického boja a ani po prehre, pri
prejave jasnej neschopnosti a nemohúcnosti si s ňou nikto neporadí. Tak napríklad, ak už taký zakladateľ strany niekedy predtým
bol riaditeľom nemocnice, alebo
televízie je jasné, že sa pomýliť
nemôže. V prípade televízie stačilo zlikvidovať dramaturgiu, poprepúšťať tvorivých pracovníkov,
posilniť administratívu a bolo jasné, že taká televízia naňho len tak

skoro nezabudne, ale zabudne, že
kedysi v minulosti produkovala aj
dramatické programy a televízne
filmy. Ak ako riaditeľ nemocnice
prepustí odborných pracovníkov,
môže napríklad posilniť vrátnicu,
rozšíriť možnosti administratívy,
zaviesť nejaké poplatky alebo
nové tlačivá. Ak by dostal pod palec rezort dopravy, určite by zrušil
pozíciu rušňovodičov a v tom momente by úspory len na železnici
išli do miliónov.
Niečo podobné musí vymyslieť
aj ako zakladateľ strany. My vieme
svoje, založili sme Slovenskú malú
stranu a tým, že si od nej nič nesľubujeme, nič sme ani nedosiahli.
A toto predsa môže dosiahnuť aj
akákoľvek malá strana, dokonca

hneď od svojho zrodu môže ísť do
koalície s našou malou stranou.
Pretože malosť to je program,
malosť je veľká devíza, malosť je
cieľ, ktorý sa dosahuje s minimálnou spotrebou energie.

Na obrázkoch vidíte niekoľko nástrojov, ktoré sa dajú použiť na všeličo, kadečo, ale v nutnom prípade
aj na niečo iné.
-mv-
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TRÁPENIE

Izraelská obranná armáda, ktorá
chce byť vždy pripravená, uskutočnila veľké vojenské cvičenie.
Rozdelila vojakov na červených
a modrých a začala veľké manévre. Modrí uprostred Negevskej púšte natiahli laná a k nim
pripevnili tabuľku:
„Akože rieka, cez ktorú je most
akože vyhodený do vzduchu.“
Červení dorazili k lanám, chvíľku postávali, čosi písali, niečo si
popriliepali na chrbty a pustili
sa plaziť rovno cez laná. Generál
modrých to nevydržal, zavolal
generálovi červených a kričí do
telefónu:
„Čo to vystrájate, neviete čítať,
veď most je akože vyhodený do
vzduchu.“
„Myslím, že ty nevieš čítať. Nevidíš, že moji chlapci majú na chrbtoch ceduľky s nápisom - akože
plávame.“
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Ján GREXA

KONTRASTY
Kým niekde ešte stále
na potoku šaty perú,
zatiaľ už sonda Juno
dorazila k Jupiteru.
Eva JARÁBKOVÁCHABADOVÁ
KEĎ TANIER ODLIETA
Múdre tvory z hlbín kozmu
dali zbohom nášmu raju.
Ako vieme, že sú múdre?
Lebo sa nám vyhýbajú.
Fero JABLONOVSKÝ

pri štrnganí kľúčov pred 27 rokmi alebo na margo Nežnej

•
•
•
•
•
•

Buď odstúpte alebo si nájdete iný ľud!
Koryto ergo sum.
Naposledy Česť práci!
Práca spravila z opice človeka, funkcie z človeka opicu.
RSDr. = Rád som doktor
Sezam, otvor sa, SZM (pre neskôr narodených: Socialistický zväz
mládeže) zatvor sa!
• Strana strane oko nevykole.
• Strana k strane sadá.
• November, december – minden ember: gazember.
Andrej MIŠANEK

Miro VICO

PF

Móric navštívil malý kibuc blízko
izraelsko-sýrskych hraníc a akurát vystihol udalosť, keď odhaľovali pamätník neznámemu vojakovi. Keď spadlo plátno číta nápis
na pomníku:
„Pamätník neznámemu vojakovi
Dávidovi Silbersteinovi.“
„Ale veď ja som si myslel, že pamätník neznámemu vojakovi je
vždy postavený vojakovi, ktorého nepoznáme,“ šušká vedľa
stojacemu.
„Dávid Silberstein bol u nás veľmi známy právnik, ale ako vojaka
ho nikto nepoznal.“
Starý Móric, ktorý bol pravidelným návštevníkom synagógy,
dosiahol vek 105 rokov a zrazu
sa v synagóge neobjavil, čo je rok
dlhý. Rabi si začal robiť starosti,
a tak starého Mórica navštívil
a pýta sa:
„Čo sa stalo Móric, taký vzorný
veriaci ako ty a zrazu vynechávaš
všetky spoločné modlitby a stretávanie sa s Hospodinom. Čo už
nevládzeš alebo ti prestalo slúžiť
zdravie?“
„Ale nie, zdravie mi slúži, vládať
vládzem, len keď som bol mladší, tak som si prial, aby mi bolo
dopriate ostať na tomto svete do
90 rokov. Potom som mal 90, 95,
100 a 105 a stále som tu. Myslím,
že na mňa najvyšší zabudol, tak
sa mu nechcem pripomínať...“

Milan KENDA
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Sára má starosť o svojho syna,
ktorý študuje ďaleko a býva na
internáte.
„Oj vej, či sa má môj Jankel dobre...či má dosť jedla... či si nájde
dobré dievča...či mu nie je v noci
zima,“ sústavne rozmýšľala.
Nakoniec kúpila dve flanelové
košele a pre istotu mu ich poslala. V zime pred Chanukou prišiel Jankel domov a aby potešil
mamu, obliekol si jednu z tých
košieľ, čo mu mama poslala. Zazvonil na zvonček a...:
„Jankel!!!“
„Mama!!!“
„Oj aká som rada, že si doma
a máš oblečenú aj jednu z tých
košieľ, čo som ti poslala. A čo tá
druhá sa ti nepáčila?“

Čo ma v našej telke trápi?
Že v nej nie sú Darmošľapi.
(Aby som sa mýlke vyhol,
myslím tým film Felliniho).

Bobo PERNECKÝ

Jana DRVOTOVÁ

Ivan KOVÁČIK
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PERLIČKY ZO
ŠKOLY A OKOLIA

VERŠÍČKY
NA ŠKOLSKÉ
PERLIČKY

• Prebratej látke som rozumel, len
neviem, či som jej rozumel správne.
• Naša trieda nie je jednotný kolektív. Niektorí sa ulievajú viac.
• Keď dostanem päťku, tak si niekedy aj zaspievam, ale len také
smutné pesničky.
• Založíme si turistický krúžok,
aby sme mohli chodiť za školu.
• Od hanby by som sa prepadla,
keby som sa dozvedela, že som
z niečoho prepadla.
• Zajtra neprídem do školy. Naša
učiteľka povedala, že toho, kto
nebude vedieť naspamäť básničku, nechce ani vidieť.
• Neviem, čo by som urobil, keby
sa naša škola zrútila. Ale budem
o tom uvažovať.
• Neviem čo povedal otec na vysvedčenie. Dostal som takú cez
ucho, že ešte doteraz nepočujem.
• Vypracovanú úlohu si starostlivo prečítam a opravím aj chyby,
ktoré tam nie sú.
• Učil sa dobre. Už v druhej triede
to dotiahol do zvláštnej školy.
• Na matematike sme hľadali spoločného menovateľa, ale žiadneho sme nenašli.

Do kanálov vedy
vedec vojsť sa chystá.
Hadov chovateľ sa
volá terorista.
V ihrisku sú čiary
ako lajná známe.
Žuvačka je hmota,
ktorú v zuboch máme.
Pôda s hrbom terén
hrboľatý tvorí.
Semináre vedú
inseminátori.
Nevoľník bol človek,
ktorý nesmel voliť.
Zaočkovali ma
proti mojej vôli.
Chorobám sa vyhne
ten kto zomrie mladý.
Singapurom doma
umývame riady.
Vo futbale plejbek
bráni dávať góly.
Voliéra je maštaľ
pre poslušné voly.
Var v studenej vode
energiu šetri.
Dôležitým dejom
prd ľudí sú vetry.
Jozef BILY

Rasťo VISOKAI

Ján MIČUCH

VIETE, ŽE ...

ZLODEJSKÉ
BLUES

... posledné v chodeckých pretekoch vždy prichádzajú lepšie časy?
... keď noviny prestali byť toaletným papierom, dnes už úplne stratili zmysel?
... teplé miesto si možno udržať len podkurovaním druhým?
... kto sa nezdržuje myslením, môže toho povedať oveľa viac?

Zlodej kričí, chyťte zlodeja!

Berco TRNAVEC

Zlodej psiská na nás posiela.
Zlodej k nebu oči upiera.
Zlodej mení pannu na zviera.
Zlodej mení víno na šťanky.
Juraj CAJCHAN

Tí Zvolenčania sú zase v niečom pred nami, Bystričanmi:
DONALD TRUMP ZVOLEN PREZDENTEM USA
Ľudo MAJER

Zlodej večer, zlodej zaránky.
Zlodej kričí, chyťte zlodeja!
Zlodej sa nám všetkým vysmieva.
Zlodej kričí, chyťte zlodeja!
Už sa to aj v „tévé“ vysiela.
Neskúšaj s ním, bejby, zápasiť,
ak sa nechceš dostať do basy.

Z NÁŠHO FOLKLÓRU
Pime, chlapci,
pime, od hája do hája,
veď menšie zlo volíme
– ťuhája!
MERADLO ZÁVAŽNOS

TI
Čo je viac než holé fak
ty?
Nahé akty!
Mikuláš JARÁBEK

Henryk CEBULA

VI
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IL

Tomi

UNGERER

SŮL NAD ZLATO
Otevřel jsem si noviny a hle - náměstek ministra zdravotnictví, potažmo hlavní hygienik republiky Vladimír Valenta, vydal výzvu,
abychom přestali tolik solit. Že sůl ve větším
množství škodí. Infarkt, mrtvice...atd. Cílem
výzvy je, abychom do roku 2020 snížili spotřebu soli o 20 procent a za dalších deset let
o dalších deset procent. Tato matematika
mne zaujala a napadlo mne, co se stane, když
kapitalistický závazek nesplníme. Nejspíš se
to nedozvím. A co se stane, když ho splníme
a překročíme. Budu odměněn?
Přesolování je jistě nezdravé. Protože solím hodně, solím aspoň solí nerafinovanou
(díky ní je u nás doma nejméně jeden produkt
z prodejny zdravé výživy). Možná se mi zvyšuje krevní tlak, mnohem víc se mi ale zvedá
při pomyšlení nad životem a světem, pepka
mě muže klepnout, když se zamyslím nad
ekonomikou svojí i jako celku, nad politikou
a politikařením, nad bídou lidského konání,
zlem a ďábelskými činy, nad bezbřehou lidskou blbostí, srdce trne nad poničenou pla-

netou, nad válečnými konflikty, přírodními
katastrofami, banálními i strašnými nemocemi, zbytečnými ztrátami, mravním úpadkem,
uměleckou impotenci vlastní i vůkol, ze všech
stran vás dobývá stres... opravdu nevím, zda
za všechno muže sůl.
Takže to s plněním výzvy pana hygienika
moc nevidím a výsledky se už možná nedozvím.
Hned na další stránce denního tisku věnovali se důchodům. Tak jsem se uklidnil. Nesrazí-li mne vysoký tlak, umřu hlady.
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PROF

Patril k tej drsnejšej časti svetového kresleného humoru. K tej
časti, ktorej kraľovali Francúzi
Topor, Gourmelin, Siné, Reiser,
Wollinski. Ungerer síce nemá Toporove výtvarné kvality, ani Siného či Wollinského angažovanosť
- je trochu konvenčnejší pri rúcaní
konvencií. Neznamená to však,
že by bol menej úspešný. Narodil
sa 28.11.1931 v Štrasburgu a prvé
kresby uverejnil v Simplicissime.
Žil na viacerých miestach v Európe a nakoniec sa usadil v New
Yorku. Publikoval v mnohých novinách a magazínoch, ilustroval
knihy pre deti, v roku 1964 mu vyšla kniha „Tajný záznamník“, ktorá
mala veľký úspech.
Ivan HANOUSEK

f.

Na základe dohody o reciprocite
publikujeme niektoré materiály
z českého humoristického časopisu SORRY.

A JE TO!
Od neviďím, do neviďím,
za ziskem sa enem hoňím.
Šecko co scu - velký zisk,
ket ho nemám, duju pysk.
Točím sa jak s kola disk,
podstúpím proň každý risk.
Uš mám prachú celkem moc:
„Co fčil ešče?“ „Úfam moc.“
S kopú prachú do politiky

Skleróza sa ťažko lieči. Lepšie je na ňu zabudnúť.

a z politiky nové styky.
A s tých stykú nové triky
a s tých trikú nové hríchy.
Život je, byu a bude taký,
že v politice vládnú prachy.
Kreslo v parlamence za milión euráškú
aj poléfku, veru né s prášku..
Výsledkem sú vjěčší prachy
a imunita iscí krachy.
Pro politika neňi basa,
tam „podňikáňí“, je vám krása.
Ve štátňím a za štátňí,
sceš, či nesceš, zbohatňi!
A co s tým spraví skromný poét?
Nechá tak a nechá dojet...
Hmm???
Eštěže je tu malá, skromná glosa,
snát treskne im, hen do zubú, aj do nosa.
Pejo VIDLÁR
Jano VALTER

Roman JURKAS
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MEDZI PRIATEĽMI

- Koľkokrát si oklamal svoju ženu, Dušan?
- Presne toľkokrát, koľkokrát si ty bol na služobnej
ceste.

ZNÁMKA

PO
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ubezpečili, že zo

KUK DO SPOLOČNOSTI
Do krčmy človek vchádza ako materialista
a vychádza ako špiritista.

STOPY - FAKTY

- SVEDECTVÁ

O nedokonalosti
ľudského organi
zmu svedčí skutoč
nosť, že napríklad
pri nakrúcaní ho
rorov možno krv
človeka nahradiť
kečupom. Skúste
si ale nad špagetami pustiť žilou
.

ŽELEZNIČNÉ UZLY LACA TORMU

a

POUČKA Z PEŠEJ ZÓNY
Pitie neškodí, ale musí sa vedieť s kým.

nekdoty
podľa
becedy

e-f

Peter a Hanka hľ
adia na nočnú ob
lohu.
- Hani, vyznáš sa
vo hviezdach?
- Tak trošku, Peťo
, ale od kapitána
vyššie sa mi to už
pletie.

Zvedaví novinári sa raz pýtali profesora Alberta EINSTEINA, aké
zbrane - podľa jeho názoru - ľudstvo použije, keby došlo k tretej
svetovej vojne.
Slávny objaviteľ teórie relativity
pokrčil ramenami.
„To celkom presne neviem, páni.
Ale zato vám môžem s určitosťou
povedať, aké zbrane budú použité
v štvrtej svetovej vojne.“
„Aké to budú zbrane?“ - pýtali sa
zvedaví novinári.
„Boli by to...“ a profesor Einstein
rozpažil ruky asi na meter od
seba, „pravdepodobne asi takto
dlhé drevené kyje z novej doby
kamennej.“
O slávu populárneho francúzskeho herca FERNANDELA sa vo veľkej miere zaslúžili aj jeho svetovo
známe zuby. Však ich aj mal poistené na veľmi vysokú cenu.
„Čo sa mi nedávno stalo,“ rozprával raz svojim známym pri nakrúcaní v ateliéri. „Niekoľko týždňov
po tom, čo mi zubár vytrhol boľavý zub, som od neho dostal doporučený list. V obálke však nebol
obávaný účet, ale dosť vysoká
bankovka a niekoľko riadkov.“
„O čo išlo?“ pýtali sa všetci.
„Len si predstavte, napísal mi:
Predal som váš zub jednej z vašich
ctiteliek, nosí ho teraz na krku ako
talizman.
Z peňazí, ktoré som od nej dostal
som si strhol honorár a zvyšok
vám posielam.“
Za najväčší kompliment považoval americký spisovateľ WILIAM
FAULKNER list od istého Škóta.
Ten mu napísal:
„Vaša kniha sa mi tak páčila, že
som si ju takmer kúpil.“

Prečo sú v Rusku obľúbené špicaté talianske
topánky?
Aby nimi mohli zašliapnuť švába v kúte.

Jaroslav DORKO,
porevolučná kresba z roku 1992

INZERCIA (adresy v redakcii)
• Inteligentný dôchodca hľadá miesto, kde by sa mohol
nažrať.
• Predám doklady o ukončení osobitnej školy.
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ČERTOVSKÉ OBRÁZKY ĽUBA RADENU
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GASTROFÓRUM
Keď som sa v slabej chvíľke opýtal mojej vychudnutej kolegyne Ivany Ch., čo robí, keď nespí, odpovedala na plné ústa - Pátram v chladničke, či by tam nebolo niečo na zjedenie.
Uvedomila som si, že moja podvyživená maličkosť, súťažiaca o titul BSP - Borec slovenskej
pažravosti, je tou najkompetentnejšou osobou
na osobitný a konkrétny pohľad na tučnotu,
v ktorej je krása a peniaze.
Viacero žien, vrátane gejov, ktoré majú nejaké to kilo naviac, sa snaží až usiluje dajako
svoj „neduh“ zakryť Bumerangom a vhodnými
farbami a strihmi šiat pôsobiť štíhlejšie. Iba
máloktorá je so svojou postavou a mužovým
postavením spokojná a väčšina trpí pocitom
menejcennosti. Takmer žiadna nie je na svoju
hrúbku pyšná či namyslená. A pritom by mohla- aspoň v USA, kde nadváhou prekypuje 30
miliónov jedincov nežného pohlavia.. Tie si
založili dokonca svoju organizáciu- Národné
združenie na pomoc nadhmotnostným Američanom- a prijali do nej aj bachratých mužov.
Ešte v roku 1982 dokonca usporiadali v Los
Angeles svoj prvý národný zjazd a slalom. Zišli
sa tam vtedy nielen obézni Američania, ale aj
zástupcovia rôznych módnych závodov, veľ-

kých samošiek i vydavateľstiev, lebo tridsať
miliónov kupujúcich žien, to je aj na americké
pomery slušné sústo vulgo dávka, na ktorú je
treba sa zamerať.
A tak dnes veľké obchodné domy už neprehliadajú barokové postavy kúpychtivých zákazničiek, ktoré u nich hľadajú nové háby, ale
uvádzajú ich priamo do špeciálnych oddelení.
Odevné podniky sa neboja rozkysnutých nápadov, krikľavých farieb ani divokých strihov,
pretože obézne ženy sú na svoje kilá hrdé, čo
hlása i módny časopis Big Beautiful Woman Krásna tučná žena. Tento časopis nielenže sa
nehanbí za výraz tlstá žena, ale pre také vytvára slušivú módu. Navyše ich presadzuje aj
v spoločnosti, napríklad vo verejných domoch,
vo verejných dopravných prostriedkoch, v kinách a divadlách, kam sa tučniačky, resp. bacuľky nezmestia atp. Módne fabriky s nimi
počítajú a rátajú už dávno, lebo aj tučná žena
môže byť, ba je krásna.
Pre dievčatá, ženy, dámy, paničky a baby vôbec, ktorým môj monológ neprirástol k srdcu,
mám tu jeden overený poznatok. Najlepším
odtučňovacím prostriedkom je zborový spev.
Tak teda: Pohov! Fajčiť povolené! Spievať!
Milania LECHANOVÁ

DVOJTÝŽDEŇ

ŠPAGETY NA SPOSOB
„ALÁ TERCHOVÁ“
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DEREŠ FEDORA VICA

NA TENTO

Ľudu zdravie,
svetu mier!
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PRAKTICKÁ POZNÁMKA
Trápi vás nadmerné vypadávanie vlasov?
Najčastejšou príčinou je ignorantstvo stánkov
PNS, v ktorom je možné dostať každú druhú sobotu denník Šport s prílohou časopisu Bumerang.
Keď neveríte a potrebujete bližšie informácie, môžete ich získať na Weberovej ulici č. 2 v Prešove,
kde sídli osamotený šéfredaktor spomínaného
dvojtýždenníka. Jupíííí!

Z NÁRODNEJ
OVEJ
POÉZIE FUTBAL
Ej, topoľ, topoľ,
zelený ty topoľ,
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budeš banuvac,
prijdú mňa zajtra
inší fauluvac.

Q.M.P

Potrebujeme pol kila nevyklíčených zemiakov, tri kilá premytej
soli, dve jadierka z hrášku a kotúč
oceľového drôtu. Praví gurmáni
môžu oceľový drôt nahradiť pozinkovaným ostnatým drôtom.
Drôt nasekáme na desaťcentimetrové kúsky a dáme variť na
horúčkou mierne rozpálené líčko
vašej chorľavej polovičky.
Keď drôt zmäkne, pridáme soľ, zemiaky a jadierka.
Ďalej si k takto pripraveným
„špagetám“ uvaríme špeciálnu omáčku. V drevenom hrnci
dáme zovrieť vodu, do vriacej
vody vsypeme osem kociek ľadu
a opatrne miešame, aby sa ľad neroztopil. Takmer hotovú omáčku
dochutíme vývarom z ponožiek
a zahustíme hustilkou.
Omáčku potom vylejeme na špagety a posypeme dobre vysušeným hrachom, prípadne pripináčkami.
Konzumujeme pomocou dobre
nabrúsenou vyrezávanou valaškou. Zapíjame frndžalicou.
Želáme vám ničím nerušenú
dobrú chuť.
-atak-

ŠARIŠSKÉ ZAPISKI JÁNA LAZORÍKA
Ja čim vecej pijem, menej vipijem. Kec veľo pijem, duškom še
opijem a uš ňepijem. Kec veľo vipijem, berem poharik, ruka
še mi treše, porozľivam. No ta jak hvarim – čim vecej pijem,
meňej vipijem.
Deti majú v škole tvoriť vety, kde sa objavujú slová "keďže"
a "zrejme".
Prihlási sa Anička: "Keďže je vonku zamračené, zrejme bude
pršať."
Ďalšie deti sypú z rukáva podobne geniálne nápady, až sa
prihlási...
Moricko: "Babička ide po dvore a nesie si pod pažou New
York Times."
"Ale, Moricko," namietne učiteľka, "tam nie je ani keďže, ani
zrejme."
Moricko: A „keďže“ nevie ani hovno po anglicky, „zrejme“ sa
ide vysrať.”

BAČIKOVA
MUDROSC
Dakedy je ľepši, kec
čľovek ňesuhkaši zos
svojim nazorom.
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