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speváčka,
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Slovensko hľadá Superstar
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❶ Poznáte nejakú (máte ne
jakú vlastnú) definíciu humo
ru?
Nemám rada definície. Menia sa
totiž u mňa v týchto abstraktných
otázkach v čase. Inak som vnímala humor, keď som bola dieťa, inak
ho vnímam dnes. Dnes vnímam
humor ako niečo, čo nám uľahčuje život, ako esenciu, ktorá ho
obohacuje, ktorá nám pripomína,
že sa nemáme a nesmieme brať
až tak vážne, humor je pre mňa
zároveň aj revoltou proti hlúposti
a klamstvu.

Ivan KOVÁČIK

❷ Stala sa vám niekedy hu
morná (veselá) príhoda, ktorá
by mohla pobaviť aj našich
čitateľov?

Koniec sveta bol tu dávno,
posledný súd už zasadal,
ľudstvo má však veľa práce,
ani rozhlas nehlásil to
tak to nikto nezbadal.

Stalo sa ich milión, ale ja mám
príšernú pamäť. Okrem toho,
mnohokrát je to situačné, nedá sa
to prerozprávať, alebo ja nemám
ten dar. Ale som vďačná za to, že
sa mi dejú veselé, smiešne, aj tie
trápno smiešne veci.

Ladislav BELICA

EURÓPSKA ÚNIA

❸ Ktorá oblasť spoločenské
ho života je podľa vás najväč
ším inšpirátorom humoru?

S jej významom
sme to riadne prehnali,
ako keď skončí vojna
a prehrali všetci,
aj tí, čo ju vyhrali.

No, politika je taký smiech cez
slzy, v poslednej dobe už to ale
ani smiešne nie je, čo sa u nás
vystrája. Ale mám rada vtípky
o policajtoch. Napr. Chuck Noris
je samostatná sociálna skupina,
pomerne zábavná. Mám rada,
keď niekto svojim humorom
prehluší ľudkú hlúposť a preto mi
veľmi vyhovuje Cynická obluda, či
Shooty.

Eva JARÁBKOVÁCHABADOVÁ

Viete, že počas predvianočných nákupov sa podarilo
predať aj figu drevenú?

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

Vlado MACH

jkujú
Nech si štra
Nám stačí,
zdravotníci.
ú operovať
keď tu bud
mafie.
ALKO

Pravdu povediac nemám. Niekedy
si hovorím, že boli „vtipné“ časy,
keď tu bol Slota, Cuper a pod.,
ale potom mi dôjde, že to až
také vtipné nebolo, že som len
bola mladšia a nevnímala som
politickú scénu tak citlivo. Príde
mi až nevhodné robiť si v dnešnej
dobe
rebríček
smiešnych
politikov. Nejako som v tejto
konkrétnej oblasti za posledný rok
- dva zvážnela. Skôr mám pocit,
že by som vedela zostaviť rebríček
trápností, klamstiev... nie veľmi
veselé veci.

Marián P

❺ Máte obľúbenú anekdotu?
Ha, mám ich niekoľko, ale vždy
viem povedať len záver. Už som
spomínala, že nemám dobrú papokračovanie na strane II...

Vladimír JIRÁNEK

Ivan KOVÁČIK
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mäť, čiže si stále zapamätám len
koniec. Tak si my vlastne rozprávame vtipy: „Pamätáte? Úplne iný
zvuk!“ a už sa rehlíme. Namiesto
vtipov hovorím heslá. A kedykoľvek sa snažím povedať celý
vtip, tak je to katastrofa. Musím
ho opakovať, aby som sa dostala
k pointe, ak ju teda neprezradím
skôr ako sa vtip skončí. Zamotávam sa. Všetci sa rehocú, ale nie
na vtipe. Ale rada vtipy počúvam.
Náš basgitarista je nejlepší v ich
interpretácii.
❻ Stali ste sa niekedy objektom žartovania? Ako to na
vás pôsobilo?
Stáva sa mi to veľmi často.
Denne. Som objektom vtipov
môjho muža, kapely, kamarátov.
Som pomerne vďačný objekt.
Väčšinou ma to aj dosť baví, no
viem zareagovať aj prevrátením
očí, keď je toho príliš veľa.

súčasť
života.
Neviem
si
predstaviť, že by sme po svete
chodili ako mátohy bez srandy,
vtipu, zábavy, smiechu. Milujem
iróniu, sarkazmus, mám rada
aj žarty, ktoré sú niekedy až za
hranou. Humor musí byť.
❽ Chcete sa sama seba na
niečo opýtať? Ak áno, dajte si
na svoju otázku aj odpoveď.
No, práveže nechcem ☺.
Netvrdím, že o sebe viem všetko,
často rozmýšľam, ako by som sa
zachovala v nových situáciách,
najmä ak by mali prevrátiť celý
môj hodnotový systém, no keďže
si len môžem predstavovať, ako
by som asi konala, tak je zbytočné
klásť si na tomto mieste otázky.

SLOVNÍK (TAKMER) CUDZÍCH SLOV
Za roky vývoja ľudskej civilizácie sa
vytvorilo množstvo stereotypov,
bez ktorých by sme si už dnes náš
život ani nedokázali predstaviť. Naučili sme sa kadekomu a kadečomu
klaňať, kadekoho a kadečo si uctievať, aby sme vzápätí dokázali odsúdiť i vziať na milosť jednu a tú istú
veličinu. Vývoj smerom k civilizácii
nás na jednej strane kadečím vyzbrojoval a na druhej nás ako aktérov otupoval. Tento rozpor, pretože
bol anachronický, sa musel niekde
kompenzovať. Každý anachronizmus sa však diagnostikuje a vzápätí
aj lieči prísne individuálne.
Bývalo kedysi dobrým zvykom,
že než prišiel Ježiško, Santa Klaus
alebo Dedo Mráz, chodil s darčekmi
Svätý Mikuláš. Krásny symbol, pretože Svätý Mikuláš obdarúval najmä

DED

O

Z
MRÁ

chudobných, alebo poriadne deti,
ktoré si vyčistili topánočky a vyložili
ich za okno. A dialo sa to vo vopred
dohodnutom termíne, teda na Mikulášove meniny. Že mal so sebou
ešte aj čerta a anjela, to len zvyšovalo atraktivitu tohto sviatku. Ale
Mikulášovi už v súčasnosti nasadzujú na hlavu čapicu s brmbolčekom,
robia z neho kríženca Deda Mráza
a Santa Klausa. Presvedčte sa o tom
v obchodoch so sladkosťami. Tí ostatní prinášali darčeky pod stromček na Štedrý večer. Aspoň u nás.
V Rusku to stihol Dedo Mráz s odratými ušami v posledný deň roku.
S Mikulášom a Ježiškom to bolo
vždy v poriadku, ovládali sme ako

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

nutná,

potrebná

deti legendy o jednom i druhom,
ale keď sa do toho začali montovať
tí dvaja starci, nastal zmätok, ktorý trvá dodnes. Figúrky, kalendáre
a všelijaké sviatočné sladkosti už
nerozoznávajú tieto tradičné postavičky, ale pokojne Santa Klausa
či Deda Mráza vydávajú za Mikuláša, a ten by sa predsa len mal od
nich trochu líšiť. Aspoň biskupskou
čiapkou a biskupskou berlou. Bol to
svätec. A taký Dedo Mráz, ktorý sa
zrodil v Sovietskom zväze, bol zrejme členom strany (komunistickej,
leninskej), ale doteraz nikde nebolo
zverejnené, že by sa členstva v strane vzdal a legitimáciu vrátil. Santa
Klaus to je niečo iné. Podobá sa naňho novozvolený americký prezident, aj ten už skôr zvolený český.
A v Česku bol ešte nedávno prezidentom dokonca človek s týmto
priezviskom i s príbuznou rétorikou,
akú má ten novozvolený americký.
Tieto ľudomilné symboly sa motajú po svete a pracujú hlavne pre
reklamu. Červeno-bielu čiapku
s brmbolčekom dnes uvidíte takmer
v každom obchode, na benzínovej
pumpe i v reštaurácii, na vianočných trhoch. Kedysi aspoň interiéry
kostolov boli vyhradené pre jasličky
a pre Ježiška. Ale dnes už nemám
dosť odvahy do nejakého kostola
zájsť. Bojím sa, aby tam v jasličkách
neležal malý Dedo Mráz, alebo nabodaj Santa Klaus.
Píše Miroslav VICO
Kreslí Fedor VICO

V REVOLÚCIÁCH NIČ
NOVÉHO
Zbytočne to dnes niekto popiera,
ale v revolúciách je vec bežná,
že si vlastné deti požiera
nielen „krvilačná“, ale aj tá „nežná“!
Jozef KALAFUS

ČÍM BOLI A BUDÚ VIA

Vianoce boli a budú iba

Pavel TAUSSIG

Andrej MIŠANEK

NOCE

krátkym zotavením z dlh
ého upratovania.
SKÚSTE ASPOŇ NA VIA
NOCE
Keď chcete prehovoriť
do duše, nekričte!
BANÁLNE, NO PRESNÉ
Pravá vianočná atmosf
éra závisí predovšetký
m od kuriča.
Milan KENDA

NÁVRH KONCESIONÁRA
Najlepšie sú programy,
keď idú len reklamy.
Programová štruktúra
nech ostatné odbúra.

Aj keď sme v tom
tak akurát po uši,
neverím, že zajtra
nás to zahluší.
Ani že vypustíme
Džina z fľaše
a rozpredáme čo je
ešte naše
a prestaneme kresliť
čertov na stenu
a blbé správy čítať k obedu...
Neverím, že všetko
sú len styky
a my iba čísla štatistiky...
Malé –
bezvýznamné nuly
tí čo platia
veľkým rybám žúry...

Mikuláš JARÁBEK

JE TO SILA
To sú ozaj silné kvapky,
robiť z ľudí hlupákov
a z novinárov šľapky.

Aj keď dlho
dobrá karta nešla,
neverím, že zajtra
odhodíme veslá.
Aj keď máme často
horko v ústach:

Eva JARÁBKOVÁCHABADOVÁ

VLK A ČIAPOČKA
Teba Čiapočka nechce
m,
prepáč, nemyslím to v
zlom.
Počkám v kroví na poštá
rku,
ide k babke s dôchodko
m.
Emília MOLČANIOVÁ

VERÍM

- Verím, že to chceme –
a môžeme ustáť...
Jan TOMASCHOFF

Milan HODÁL
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Drago MIKA

POPRADSKÉ
TAKMER
PASTORÁLE
Katarína zasnežená,
vianočný čas na blate,
zaslúžilá zvodná žena
chodí v novom kabáte.
Klope Kračún, ba priam búši
na okná aj na dvere.
Červenejú nos aj uši,
sviňa dáko nežerie.
Nastávali búdy, stánky,
nech sa národ veselí.
Lepšie stánky ako tanky,
lepšie s milou v posteli.
Bľačia ovce po námestí,
kontrujú im barany.
Do brucha sa veľa vmestí.
Zíza kapor z fontány.
Medovina s punčom ladí,
peňaženka neladí.
Ťažko je prísť do nálady
s balíčkami od vlády.
Bliká stromček nezelený,
hrnie dav sa z kostola,
človek mieni, Pánboh mení,
zmizla hurka zo stola.
Pre neznalých diabetu
cukroviniek viac než dosť.
Privráva sa euro svetu,
komu mäso, komu kosť.
Zaplať pohár priateľovi,
nech má iskru života,

Tomáša MAJERNÍKA

VÝSTRAHA
Odvážte sa, vesmírčania,
v starinu zas dúfať!
Znárodníme vám hneď všetky
súkromnícke ufá.
EKOLÓG
Do nosových dierok
dal si ufón vaty,
aby zachytila
kozmoexhaláty.

SPRÁVY

SLOVENSKEJ
MALEJ
STRANY

Slovenská malá strana nie je
až taká malá, aby sa nemohla venovať problémom, alebo
nezrovnalostiam vo veľkých,
dokonca vo veľmi veľkých krajinách. Napríklad, keď svojho
času najvyšší predstaviteľ Sovietskeho zväzu povedal, „Eto
vaše delo a eto naše delo“, nebol to pokus o deštrukciu Varšavskej zmluvy, neznamenalo
to, že sa bude prerozdeľovať
arzenál tejto vojenskej organizácie. Pretože „delo“ zname-

ná „vec“, teda „to je vaša vec
a toto je naša vec“.
Vec ako taká je jednoducho
„vešč“. A takou vecou je napríklad aj „puška“, čo v preklade
znamená „delo“. To by bolo
nedorozumenie. Sú také veľké
atrakcie v Kremli - Car puška
a Car kolokol, teda „Car delo“
a „Car zvon“. Turisti z celého

Car puška

Pozor dávaj na kameru veľký brat ťa sleduje.
Kto nepozná v pití mieru,
je jak jeleň za ruje.
Kričia gýče od rozkoše,
hlava sa vám zamoce,
podarúnkov plné krošne
približujú Vianoce.
Chodí chasa hore - dole,
znejú zimné koledy,
Bezdomovci na podpore
upadajú do biedy.
Skáče čierťa s Mikulášom,
anjel krídlom zamáva,
kryje dlh sa za rovášom,
stupňuje sa zábava.
Žiadne sane, žiadne soby,
anjel kamsi odlieta,
Mikuláša brada zdobí,
vo víne je osveta.
Predávajú - nakupujú...
Obrat ako na burze.
Pri jasličkách hudci hudú,
Vianoce sú v konkurze.
Nad úbočím biele chmáry,
šinie koč sa po svahu.
Balí sedem slivák starý Nový rok je na prahu.
Do večera deň sa vkradol,
sneh sa stále roztopí.
Vezieme sa zhora nadol
vďaka fondom Európy.

Peter KVANKA & Milan MIHAĽKO

Fero MRÁZ

UFO GRAMY

ak sa vécé neotvorí,
môžeš ciknúť do plota.

sveta ich chodia do Kremľa obdivovať.
Ale Kremľom sa Rusko nekončí. V tejto chvíli má napríklad na svojom čele demokraticky zvoleného prezidenta
Vladimíra Putina. Ten nedávno navštívil zábavný program
„KVN“ Ruskej televíznej stanice 1 a rozšafne prehlásil, že by
humoristi mali byť odvážnejší
a rúbať nielen do minulosti, ale
že by mali zamieriť na vyššie
miesta súčasnej vládnej garnitúry. Musíte uznať, že za také
vyhlásenie by si zaslúžil povýšenie z podplukovníka NKVD
na plukovníka. Ale štruktúra
moci v Rusku je taká, že ho
nemá kto povýšiť. Ešte, že

v tom Kremli je zvon a delo, tie
sa budú dať ešte dlho obdivovať.

Car kolokol
-mv-
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PERLIČKY ZO
ŠKOLY A OKOLIA
• Na sobotu mám taký rozvrh, že
si robím, čo chcem.
• Domácu úlohu nemám, pretože
som prišiel neskoro do školy.
• Naša učiteľka sa nás stále na
niečo pýta a nakoniec sa ukáže,
že to vie lepšie ako my.
• Vetu som rozobral tak, že z nej
nič nezostalo.
• Ja sa za štvorku nehanbím. To
skôr otec, lebo on tú úlohu písal.
• Na hodine literatúry si rád pod
lavicou niečo prečítam.
• Vyskúšajte ma prosím, lebo
o chvíľu na všetko zabudnem.
• Zátvorky v príklade odstránime
gumovaním.
• Žiacku knižku nemám, pretože
ju vždy nosím, ale vždy ju zabudnem.
• V učení som až na poslednom
mieste v triede, pretože všetky
ostatné miesta sú už obsadené.
• Naučil som sa na jednotku a odpovedal tak na dvojku, ale pani
učiteľka mi povedala, že mi trojku nedá a napísala mi štvorku.
• Čo je to tu za hlúpy hovor, keď ja
prednášam.
• To už je vrchol drzosti rozprávať
o vrcholoch pri základni trojuholníka.

VERŠÍČKY
NA ŠKOLSKÉ
PERLIČKY
Zlato je kov vzácny,
pretože sa kradne.
Beethoven hral hlasno,
nuž ohluchol riadne.
Archeológ archu
v morskej vode močí.
Zlostné psisko na mňa
vycerilo oči.
Zverolekárovi
pacient nenadáva.
Spaním prenášať sa
zvykne nemoc spavá.
Som tiež dutý, preto
makaróny ľúbim.
Zajac od hryzenia
svalnaté má zuby.
Ako manželia si
žijú vdova s vdovcom.
Slimák bez ulity
patria k bezdomovcom.
Z komára sa spraví
mikroskopom somár.
Aj domáce zviera
nemusí byť doma.
Amputácia je
v dnešnej dobe hračka.
katalyzátorom
urýchli sa hnačka.
Jozef BILY

Vlado MEŠÁR

Achille GREGOR

ZRNKÁ PRE SLEPÉ KURENCE
• Ak s vami súhlasí viac ľudí, hovorí sa tomu všeobecný omyl.
• V mladosti človek obetuje prítomnosť budúcnosti. V starobe by rád
vymenil budúcnosť za minulosť.
• Inteligentný človek potrebuje na dýchanie kyslík. Obyčajnému stačí
vzduch.
• Každý spisovateľ má dve ctižiadosti: V mladosti, aby poznal svet, v
starobe, aby svet poznal jeho.
• Človek, ktorý ovláda viac rečí, má možnosť otráviť viac poslucháčov.
• Ak zistíš, že sa neuživíš vlastnou bystrosťou, máš ešte možnosť žiť
z cudzej hlúposti.
• Básnici sú ľudia, ktorých pohreb stojí obyčajne viac, ako stál celý
ich život.
• Impotent je vždy najvášnivejším obrancom mravnosti.
• Never všetkému, čo hovoria iní. Buď rád, keď môžeš veriť tomu, čo
povieš sám.
• Človek je jediný živočích, ktorý sa dokázal premeniť z opice na
somára.
• Génia obyčajne nevidíme preto, že je dobrý kus cesty pred nami.
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Vladimír RENČÍN

Blažena KOČTÚCHOVÁ

Andrej MIŠANEK

Móric sa stal prezidentom a okamžite volá mame:
„Ahoj mami, vyhral som voľby
a stal som sa prezidentom, pozajtra je inaugurácia.“
„Oj, to je samá starosť, ja asi neprídem, ani si nemám čo obliecť.“
„Kúpim ti nové šaty, nič sa neboj.“
„Oj, ani tam nebudem môcť nič
jesť.“
„Neboj sa, bude aj kóšer jedlo.“
Naveľa, naveľa matka súhlasila
a na inauguráciu prišla. Usadili ju
do prvej rady, vedľa mami viceprezidenta, a keď Moritz prisahal
vernosť národu, tak sa k nej otočila
a hovorí:
„Vidíte toho, čo akurát prisahá, tak
to je môj syn, ale jeho brat je doktor.“
Aký je rozdiel medzi mamou Taliankou a mamou Židovkou? Talianka hovorí svojmu dieťaťu:
„Toto zjedz, lebo ťa zabijem.“
Židovská mama hovorí svojmu dieťaťu:
„Toto zjedz, lebo sa zabijem.“
ŽIDOVSKÉ
ANEKDOTY
„Pán Kohn, vraj Vám Sárin manžel
dal zopár zaúch?!“
„To je pravda.“
„A ako ste na to zareagovali ?“
„Opuchol som !“
Pan Silberstein cestuje s manželkou vlakom z Prahy do Brna. Sedia
v prázdnom kupé proti sebe. Po
hodnej chvíli pán Silberstein prehovorí k manželke:
„Sára poď, sadni se ku mne!“
Sára se presadne, pritúli se k nemu
a šepne:
„Izák, čo tak odrazu?“
Silberstein ju objíme a povie:
„Už som sa nemohol na teba dívať…“
Čo se stane, keď spadne do kávy
mucha ?
- Angličan odhodí šálku a odíde.
Američan vyberie muchu a kávu
vypije. Číňan zje muchu a kávu vyhodí. Japonec vypije kávu aj s muchou, pretože mucha je zdarma.
Žid predá kávu Američanovi, muchu Číňanovi a kúpi si novú kávu.

Fero JABLONOVSKÝ

Tomáš JANOVIC,
Kresba: Ondrej ZIMKA

Stretne Blum, majiteľ obchodu,
malú Marienku a pýta se jej:
„Prečo ste k nám s mamičkou prestali chodiť nakupovať?“
Marienka se spôsobne postaví
a povie:
Keď vy Židia ste nám ukrižovali Ježiša Krista !“
A Blum na to:
„To já nie, to bol určíte naproti Lederer!“
Mladá dievka príde k rabínovi a hovorí :
„Rabi, ja si každé ráno pred zrkadlom hovorím:
Si pekná, si krásna, si žiaduca! Je to
veľký hriech ?“
Rabín jej vysvetlí:
„Nie, dcéra moja, to je veľký omyl.“
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Tak ako rástla sláva komika FERNANDELA, zväčšovali sa aj jeho
príjmy. Jedného dňa mu manželka povedala:
„Myslím, že by sme si už mohli
prenajať väčší a reprezentatívnejší dom...“
Herec jej na to po chvíli povedal:
„Zvykol som si na tento dom a cítim sa v ňom veľmi dobre. Môžeš
však požiadať majiteľa, aby nám
zvýšil nájomné...“
Taliansky filmový režisér Luchino Visconti povedal na festivale
v Cannes novinárom:
„Všetci talianski režiséri, ktorých
mená sa končia na „ni“, predstavujú veľmi slabý priemer. Keď sa
to dozvedel, FEDERICO FELLINI,
poznamenal: „To určite povedal
Viscontini!“
Dvaja vinohradníci sa dostali do
takého sporu, že ich predviedli pred kráľa FERDINANDA I.
HABSBURSKÉHO. Ten trpezlivo
a pokojne vypočul prvého z nich.
Keď skončil, kráľ povedal:
„Máte pravdu.“
K slovu sa dostal druhý vinohradník a vysvetlil mu svoje stanovisko. Panovník si ho vypočul a prehlásil:
„Máte pravdu.“
Tu vyskočil obhajca, ktorý zastu-

AKTUÁLNA OBUV
Povedali otcovia aj mamky,
že nosiť šľapky, vadí.
Oba ma teraz majte radi,
keď všetci nosia Trampky
Eva JARÁBKOVÁ-CHABADOVÁ

poval záujmy prvého vinohradníka a namietol:
„Ale veličenstvo, veď nemôžu mať
pravdu obidvaja.“
Kráľ dobromyseľne pokýval hlavou a povedal:
„Aj vy máte pravdu!“
Francúzsky spisovateľ a laureát
Novelovej ceny ANATOLE FRANCE nerád prijímal návštevy. Každý
sa musel najprv ohlásiť u jeho sekretára. Raz mu sekretár oznámil,
že prišiel majiteľ najväčšej poisťovne a chcel by majstra poistiť
pre prípad úmrtia.
Anatole France mávol rukou: „Povedzte mu, že som nesmrteľný!“
THEODOR FONTANE navštívil
so svojou manželkou spisovateľa
Hyana. Hostiteľ, známy grobian,
predstavil hostí spoločnosti:
„Fontán a jeho fontána!“
Neskôr to Fontane Hyanovi odplatil rovnakým dielom:
„Hyan a jeho hyena.“
Pruský kráľ FRIDRICH II., ktorý bol
v mladosti väznený, zaujímal sa
po celý život o osudy väzňov. Pri
jednej inšpekcii vo väznici všetci
zločinci tvrdili, že sú nevinní - až
na jedného. Ten vyhlásil:
„Ja som naozaj zlý človek, oveľa
horší ako títo tu!“
Nato sa ozval Fridrich II.:
„Ako je to možné! Taký darebák,
medzi toľkými dobrými ľuďmi?
Okamžite ho prepustite, aby sa
ostatní od neho nenakazili!“

Rasťo VISOKAI

OBJEKTIVITA

Ve výuce historie jsm
e tak trochu leví.
Mnohdy zítřek o vč
erejšku téměř nic už
neví.
Zdeněk JANAS

Andrej MIŠANEK

PRI KÁVE S JÁNOM ŠTRASSEROM

Prepadla nás
Starobaba a 40 zbojníkov.
Budeme s ňou bojovať.
Pomôže nám Smiechulienka
a 7 trpaslíkov
Tomáš JANOVIC

i inteligentNiektorí muži sú už tak
dia.
ho
ne
iné
nič
na
ní, že sa

KOFA

Presadiť sa v televízii dnes nie je
také ťažké pre človeka, ktorý nič
nevie.
Milan LASICA

Niektorí ľudia vôbec ne
dokážu vypnúť, lebo nikdy neboli
zapnutí.
Julo ONDREJ

Pre Bumerang: Henryk CEBULA, Poľsko
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VALAŠKA V ADR

ESE

Na východe dom
oviny,
kde sú krásne vrch
oviny,
leží jedno sídlo,
dobrých ľudí bydl
o,
je v humenskom
okrese,
valašku má v adre
se.
Zvláštny názov ob
ce!
Sú to Valaškovce.

TÁ SKADESI OD
PREŠOVA
Prečo pekná Mon
ika
stále sa len fintí?
Je v tom vlastne
logika veď pochádza z
Fintíc.
(z knihy Milana Ke
ndu
VERŠOVANÁ VLAS
TIVEDA)

PATÁLIE S TÁLIOU
- Prečo vaše divadelné hry doteraz neuviedli?
- Píšem jednoaktovky a dramaturg mi vždy jedno dejstvo
vyškrtne.

- Iba nedávno si sa oženil a už
si žehlíš nohavice? - čuduje sa
kamarát.
- Kdeže, to nie sú moje, ale
manželkine.
Okoloidúci vraví bezdomovcovi, ktorý nečinne postáva
v streda chodníka: - Prepáčte,
nemôžem vám nič dať, nemám peniaze.
- Ta čo nejdeš pracovať?

Eja KULOVANÝ

MLÁDEK ZPÍVÁ PRO ISLÁMSKÝ STÁT
Jožin z Bažin narukovat nechtěl X Mosul je zlatá
loď, za děvčaty s burkou choď
Se šokující informací přišli před časem investigativní reportéři Fámyzdatu. Podle jejich informací se v hledáčku českých kriminalistů objevil
populární zpěvák a bavič Ivan Mládek, kterého
vyšetřovatelé podezírají ze spolupráce a podpory
tzv. Islámského státu. Přestože samotné vyšetřování je zatím v samotném začátku a tudíž na
veškeré informace je uvaleno přísné embargo,
našim reportérům se podařilo zjistit, že pravým
důvodem proč Mládkova vyšetřování, je píseň,
kterou složil na přímou objednávku šéfa IS Abú
Bakra al-Bagdádího. Zásadním způsobem přetextovaný někdejší Mládkův hit se měl stát morální
podporou Bagdádího jednotek při současné spo-

Jiří KOŠTÝŘ

jenecké invazi v Iráku, přičemž naší redakci se podařil získat krátký úryvek z textu, kde se mimo jiné
zpívá: „…deset tisíc džihádistů v Mosulu mám, že
mi hrozí zatčení, vím…“.
MILOŠ DĚSÍ I PŘES OCEÁN
Poněkud znepokující zpráva přišla v závěru měsíce října z amerického Langley. Z centrály CIA
totiž unikla zpráva, že tamní vyšetřovatelé přidali
na seznam svých potencionálních cílů i českého
prezidenta Miloše Zemana. Reportéři Fámyzdatu
začali okamžitě tuto informaci prověřovat a nakonec přece jenom získali vyjádření nejmenovaného vysoce postaveného představitele americké
zpravodajské služby. Podle jeho slov se Zeman do
hledáčku CIA dostal díky přímému televiznímu
přenosu z předávání státních vyznamenání na
Pražském hradě, při němž američtí analytici pojali
silné podezření, že se už i česká hlava státu zapojila do nechvalně proslulého hnutí děsivých klaunů.

QUÍZ FÁMYZDATU
Jaký je rozdíl mezi Milošem Zemanem a Harry
Potterem?
Žádný, Zeman taky nedá bez Hůlky ani ránu…
TISKOVÁ OPRAVA
V minulém čísle Fámyzdatu jsme nesprávně uvedli, že obtloustlý český prezident přicestoval pozdě
na poslední rozloučení s někdejším slovenským
mužem číslo jedna Michalem Kováčem. Správně
mělo být uvedeno, že přiletěl s bříškem po funusu.
Omlouváme se a děkujeme za rozptýlení.

ciprocite
dohody o re
Na základe
ateriály
m
ré
to
niek
publikujeme
časopiho
ké
moristic
z českého hu
su SORRY.

Pejo VIDLÁR

PROCHÁZKA
Po dobrém objědze procházka ťi
prospjějě,
elán, radosť po těli sa rozlejě.
Hen tam čvirik zašvitorí,
v kúce pavúk síť vytvorí.
Co to ale z teho smjěru
fúkne vjětr, na múj vjěru.
Procházku to pokazí,
zmoklá parta dom dorazí.

E
E
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E
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Jak usušit mokrú hrivu,
nečuduj sa, neňi divu.
Jak usušit zmoklý vlas,
neboj sa ňic, donde čas.
Kamarádzi ze súdňí rady
majú k temu prístup hravý.
Netreba ťi žádný fén,
od mora vjětrík stačí len.
Na tem burgu na cimburí
tam sa buxla rýchlo zdurí.
Veru „morálku“ a falše pud
nerozsúdzí v dálce súd...

ZAĽÚBENÝ
POPEVOK
Na autobus Anča beží,
chce dodržať denný režim.
Páči sa mi, čo jej skacká...
Žeby toto bola láska?
Ján MIČUCH
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Pýta sa manželka:
- Miláčik, ako by si zareagoval, keby som sa vyspala s tebe najbližším človekom vo vašej firme?
- Pomyslel by som si, že si lesbička.
Na pojednávaní
- Pán profesor, a
vy ste necítili, že
vám niekto vyťahu
z vrecka?
je peniaze
- Cítil, pán sudca,
ale myslel som si,
že je to moja ruka
.

- Mladá pani, vyzlečte sa! - káže lekár pacientke.
- To by ste museli byť iný fešák, aby som vás poslúchla.

árovi:
Príde matka s dcérou k lek
é vytreštené
sa na dcérku, prečo má tak
ste
by
reli
- Pán doktor, poz
oči?
ie:
Lekár ju prehliadne a pov
soch.
vla
vo
u
-Povoľte jej gumičk

Môjmu mužovi som odsúhlasila, že si môže nechať všetky drobné
z výplaty. Žiaľ, nevedela som, že všetky peniaze rozmenil / E. Durná

ŽELEZNIČNÉ UZLY LACA TORMU

Kresba pre Bumerang: Konstantín KAZANČEV, Ukrajina
J. W. PALKOVÁ

AFORIZMY Milana KUPECKÉHO
•
•
•
•
•
•
•

Dcéra narieka pred matkou:
- Mamuš, ja toho Joža Erdegbabu nechcem, veď je to impotent!

Poľský bankomat

Nejedno prasa má vlčie tesáky.
Pozmenené porekadlo: On o koze, ona o voze Alfa Romeo.
Niektorí milovníci syrov sú ementálne postihnutí.
Móda je božská vec. Náklady na ňu sa šplhajú do neba.
S hrošou kožou sa nedá bojovať za ochranu zvierat.
Nejeden vôl si myslí, že všetko treba podojiť.
Vyššie postavenie sa dá niekedy dosiahnuť aj prízemnými intrigami.

Bruno HORECKÝ

- No vidíš, a mne tvrdil, že je elektromontér.

PSINA
- potí sa jazykom
Pes je zvláštne zviera
a smeje chvostom.
Sprav z nej vtip!
Chceš rozšíriť pravdu?

Sú ľudia, čo sa živia politikou. Ja dávam
prednosť normálnej strave.
Berco TRNAVEC

ejú na všetkom. DôleSlečny v puberte sa sm
žití páni na ničom.
šnúrky - a sú vám zaTopánkam stačí kúpiť
viazané.
díl, ktorý prežil sociaČo je jašterica? Kroko
lizmus.
dia minulého storočia?
Čo je najväčšia tragé
y potopil Titanic.
Že sa namiesto Aurór
si
vojde do kupé a pýta
Sprievodca vo vlaku
ví:
vra
ov
ier
z pasaž
cestovné lístky. Jeden
.
ok
líst
m
má
ne
- Ale ja
a sa pohoršuje:
Prekvapený sprievodc
e
lístok?! Čo tu vlastn
te
má
ne
- Ako to, že
hľadáte bez lístka?
sa cestujúci, - veď vy
- No dovoľte! - bráni
ali: Nastupovať!
ste na stanici vykrikov

ČERTOVSKÉ OBRÁZKY ĽUBA RADENU

VIII
DVOJTÝŽDEŇ

-ech-

NA TENTO

Prvá pomoc pri prechladnutí:
Vykašlite sa na to.

RECEPT
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VIANOČNÁ
RYBA a.h. v.v.

DEREŠ FEDORA VICA
POČULI SME V KYSAKU
Včera o tretej v noci mi zazvonil sused. Tak som sa
zľakol, že mi skoro vypadla vŕtačka z ruky.

Ľudo MAJER

VIANOČNÝ
KAPOR
Na Vianoce, na tie sviatky
pokoja a mieru,
Slovač stále kapra mala,
čo nemal pod mieru.
Koľkokrát sa musel vyhnúť
šťukám s ostrým skusom,
pokým sviatky oslávila
aj jeho funusom.
Dnes Slovači priťažilo,
ceny stúpli do neba,
tí, čo majú vrecká prázdne,
namastia si len chleba.
A tak kaprík plutvy mädlí
a ďakuje Slovači
za to, že na tieto sviatky
neskončí na pekáči.
Hoc aj nemý, chcel by kričať
z vôd rodného rybníka:
- Nech žije a prekvitá
reštrikčná politika!

Juraj CAJCHAN

PREŠOVSKÉ GASTROOKIENKO
Pani Vicová uvarila sobotný obed, lemže ťažko povidaty,
či sa svojmu mužoj zavďačila.
- Do kelu! - nadáva, - čo to maješ, Feďa, za zlozvyk?
Nečítaj furt tote novinky pri jedzeňu! Ja potom neviem,
či nadávaš na toten guľáš abo na politiku.

Stretnú sa dve priateľky
a jedna hovorí:
- Počuj, prečo má tvoje decko
kučeravé vlasy? Veď ty máš
rovné...
- Neviem.
- To bude asi po otcovi, že?
- To ti neviem povedať.
- Ako to, že nevieš?
- No, neviem, lebo keď sa to
udialo, mal na hlave baranicu.

ka

dreja Mišan

...a Dereš An

Podnikateľka Zuza Pobehajlová v priamej reči:
- Dodávateľ mi poslal esemesku, že tovar privezie
medzi 8.30 a 18.30. Tak som mu odpovedala, že ho
čakám doma medzi Bratislavou a Košicami.
Bača kričí na valachov:
- Chlapi, vypusťte kozy! Prišli českí turisti, nech vidia,
ako vyzerajú kamzíky.

Zakáľačku tradičného, vžitého,
zaužívaného kapra realizujeme
úderom do zátylka, t.j. omráčime
ho, že až no, potom vezmeme
nôž a prísne sa popozeráme po
platných členoch rodiny vrátane
televízora a za hlavou mu urobíme rez - najlepšie sú grilážové
a kokosové rezy. Ak chceme zlikvidovať klzkého, bezzásadového, úlisného úhora, hodíme ho
o zem alebo o dlážku, odrežeme
mu chobot a ošklbeme perie. Ak
sa uhor trasie, je elektrický, takže
ho vložíme do zástrčky. Počkáme
a po chvíľke hudby mu odstránime lupiny, z hlavičky vylúpneme
kontaktné šošovky a odrúbeme
zobák. Potom z nôh stiahneme
ponožky, odsekneme pazúriky
a predmetnú rybu akéhokoľvek
názoru luxusným mydlom umyjeme a natrieme ju želé po holení.
Nato krídla zahneme pod chrbát
a stehná priviažeme k telu, obalíme v múke, rozšľahaných vajciach
a strúhanke, vypražíme v opaľovacom oleji a podávame okamžite, najneskôr ihneď s príborom
alebo s knedľou.
Tak teda dobrú chuť vám pod
stromčekom naháňam.
Milan, t. č. LECHAN,
nositeľ obezity 1. stupňa

POČULI
SME
Slováci sa delia na:
a) Slovákov na nohy
b) Slovákov na hlavu
c) Slovákov naoko

ČO PÍŠU INÍ
Do roku 2020
budú všetci muži
teplí. Chceš byť
posledný?

Marcel KRIŠTOFOVIČ

BAČIKOVA
MUDROSC
Papir zňeše šicko, aľe
vajca znašac ňe a ňe.
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Oleg DERGAČOV

JEDINÁ OTÁZKA

?

občanovi SSSR (Slovenskej samostatnej suverénnej republiky):
Myslíte si, že by mohol Ježiško
vstúpiť do koalície s Dedom
Mrázom (príp. aj so Santa
Clausom) a darovať nám pod
stromček vládu hlbokého nedorozumenia?
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