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

BALADA (PROVLÁDNA)
Odkážte mojej materi
na dôchodkovskom pazderí:
Nikomu nech už neverí
a nech ho pozve k večeri
pri poloprázdnom tanieri.

Humor pre mňa predstavuje pozeranie sa na život s nadhľadom,
schopnosť urobiť si srandu aj sám
zo seba a neurážanie či neponižovanie iných kvázi smiešnosťou na
cudzí účet.

Emil POLÁČIK

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

Z mnohých sa stali
svedkovia len preto,
že prišli neskoro
kradnúť.

Keď som nastúpil ako tréner v druholigovej Moldave, nepoznal som
detailne všetkých hráčov. Vedel
som jedine to, že ide o multikulti mužstvo zložené z mnohých
legionárov. Hneď v úvodnej rozcvičke som „krstil“ jedného z Brazílčanov, až kým ma nezastavil
a s úsmevom neupozornil, že on
nie je Brazílčan, ale Róm.

Milan RUŽIČKA

HA-HA-HÁDANKA
Prečo ženy vo februári rozprávajú menej?
Lebo február má len 28 dní.

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

NOVORO

ČNÉ PRED
SAVZATIE
VÝCHODN
IARA

Jednoznačne politika. Aj keď vtipkovať o nej je u nás akosi nežiadúce. Je veľmi smutné, že čo sa týka
slobody slova, po nežnej revolúcii
sme sa po čase znova dopracovali
až pred ňu.

- Prestaňem
chodzic do
karčmi, aľe
ešči ňeznam
do chtorej.

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

STÁLE AKTUÁLNA

U politikov sa nesústreďujem na
to, či sú žartovní, ale čo robia pre
ľudí. Mojim favoritom dávam hlas
vo voľbách na základe pracovitosti, angažovanosti a čestnosti, nie
na základe bonmotov.

HISTORKA

❺ Máte obľúbenú anekdotu?
Mám len obľúbené motto: Radšej
sa popáliť ako zamrznúť respektíve Lepšia štipka smelosti ako tona
opatrnosti.
❻ Stali ste sa niekedy objek
tom žartovania? Ako to na vás
pôsobilo?
Spomínam si, ako mi nedávno
moji zverenci v Topoľčanoch na
taktickej príprave zamiešali medzi
ostatné magnetky na tabuli umelého pavúka, ktorého som chcel
automaticky posúvať do ihriska
a fakt som si skoro cvrkol.
❼ Je pre vás humor nevy
hnutnou súčasťou života,
alebo sa bez humoru pokojne
zaobídete?
Som náladový človek, takže raz
pokračovanie na strane II...

MIREK BARTÁK VYSTAVUJE V PREŠOVE
Od stredy 8. februára si môžu návštevníci Galérie Kýchania mozgu v prešovskom Wav-klube pozrieť výstavu popredného českého a medzinárodne uznávaného karikaturistu Mirka BARTÁKA (mimochodom, narodeného v r. 1938 v Košiciach). Je to prvý český autor, ktorý sa v spomínanej galérii predstaví samostatnou výstavou a jeho druhá výstava
v Prešove, aj keď s odstupom 36 rokov. Vtedy sa Mirek Barták prezentoval v Minigalérii humoru, ktorá mala svoje sídlo
vo foyeri kina Klub bývalého Domu kultúry ROH.
Jeho stoicky sa tváriace postavy, objavujúce logiku vzťahov a súvislostí aj v netradičných či absurdných situáciách, našli
svojich fanúšikov nielen v Absurdistanoch.

Svojho času vynikajúci maďarský
prozaik a dramatik István Orkény
vyrozprával historku, ktorá je
v našich zemepisných šírkach stále aktuálna.
Po tom, čo Maďarsko ako spojenec Hitlera vyhlásilo vojnu USA, sa
údajne odohral medzi americkým
a maďarským diplomatom nasledujúci rozhovor:
- Vy ste republika?
- Nie, pane, kráľovstvo.
- Teda máte kráľa?
- Nie, na čela štátu je admirál
Horthy.
- Pri akom mori ležíte?
- Nemáme more.
- Máte nejaké požiadavky voči
Rusku?
- Nemáme.
- Hádam voči Británii či voči nám?
- Nie, žiadne.
- Voči niekomu inému?
- Áno, voči Rumunsku.
- Aj tomu teraz vyhlasujete vojnu?
- Nie, Rumunsko je náš spojenec.
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SLOVNÍK (TAKMER) CUDZÍCH SLOV

som suchý introvert a inokedy mi
napadá jedna kravina za druhou.
❽ Chcete sa sám seba na
niečo opýtať? Ak áno, dajte si
na svoju otázku aj odpoveď.
Často sa sám seba pýtam, či mi
stojí za to neprispôsobiť sa tejto
dobe, mnohým patälízačským,
závistlivým, pokryteckým a nafúkaným ľuďom. A sám si odpoviem,
že stojí. Mať pokoj v duši je najväčšie šťastie.

Dušan POLAKOVIČ

Manželia vychádzajú z divadla, kde
zhliadli nejakého Shakespeara.
On: „No, čo povieš?“
Ona: „Nebolo to zlé, ale samý citát.“
Táto anekdota mi poslúžila ako
motto. Ako väčšina anekdot nemá
autora, na rozdiel práve od citátov,
ktoré autorov majú. Dokonca povinnosťou každého, kto niečo (či niekoho) cituje, je presne uviesť aj autora.
Ale čo, ak ten niekto necituje, tvári
sa, že práve dostal geniálny nápad,
geniálnu myšlienku. Aj keď neskôr
všetci presne vedia koho citoval, či
kompiloval, ťažko sa to dokazuje.
Ak sa vôbec niekto do takého dokazovania pustí.

ÁT
CIT

Y

Objavujú sa nielen neautorizované citáty, keď by sa dalo nad tým
prižmúriť oko, hoci aj obe. Objavujú
sa neautorizované celé vedecké práce, diplomové, či dizertačné práce.
Koľko vedeckých titulov, doktorátov
a rôznych honorov už získali takí šikovní, doslova vedeckí fajnšmekri
u nás i vo svete. Vždy to bolo jednoduchšie u nás a vôbec na tej východnej strane železnej opony, pretože
aj pokiaľ išlo o znalosť významných
diel z tej druhej strany, u nás sa to
ľahšie stratilo, ľahšie sa to zahrabalo, seriózni autori nesledovali osudy
svojich prác niekde na druhom konci
sveta. A tu sa s tým rátalo.

DEJINY UKAZUJÚ, ŽE TRIBÚNOV ĽUDU ĽUDIA
HNALI Z TRIBÚN AŽ K TRIBUNÁLOM...
Ján GREXA

Nešlo vždy len o vedecké práce.
Kompilovali sa námety i celé pôvodné knihy, scenáre televíznych
inscenácii alebo ilmov. Niekoľko
afér tohto druhu aj bolo medializovaných.
Tak si trochu zacitujem aj ja, pomôže to atraktívnosti môjho príspevku a keďže vždy uvediem autora, neriskujem, že by ma mohol
niekto osočiť z toho, že porušujem
autorské či akékoľvek iné práva.
„Mladosť je božská choroba,
z ktorej sa každý deň trochu uzdravujeme.“ (Talianske príslovie)
„Čím viacej starnem, tým viac
nedôverujem doktríne, že s vekom
prichádza múdrosť.“ (Mencken)
„Človek si myslí, že musí byť starý, aby bol múdry. V podstate ale
má človek s pribúdajúcim vekom čo
robiť, aby sa udržal taký múdry ako
bol.“ (Goethe)
„Jakmile se z mládí začne dělat
zásluha, tak je to špatné. Protože
každej blbec - starej - byl taky jednou mladej blbec.“ (Werich)
„Starý človek stráca jedno zo základných ľudských práv - neposudzujú ho už príslušníci jeho generácie.“ (Goethe)
„Bohužiaľ, ani budúcnosť už nie je
taká, ako kedysi.“ (Valéry)
„V mladosti sa vrásky rozletia do
sveta v podobe snov. Ale raz sa určite vrátia.“ (Autorom som ja sám,
kým mi niekto nedokáže, že to tak
nie je.)
Píše Miroslav VICO
Kreslí Fedor VICO

PRÁVNY ŠTÁT

Andrej MIŠANEK

Skutočne slabú pamäť majú až tí, čo si už
nedokážu spomenúť ani na staré zlaté časy.
Ľudo MAJER

V POHODE

- Všetko v ňom beží
podľa zákona! tvrdia nám umne.
- Žiaľ,
až pričasto,
podľa
zákona džungle...

Život z môjho dôchodku
vôbec nie je zlý,
problémy mám len posledných
dvadsaťsedem dní
Emília MOLČÁNIOVÁ

ŤAPÁKOVCE

Milan HODÁL

Oldřich FIŠER / ÚVAHY
• Hľadať v žene priateľku je omnoho ťažšie, ako
nájsť u nej priateľa.
• Sebazaprenie je prvým krokom k pretvárke.
• Aby sme získali srdce, musíme často stratiť
rozum.

Na čele stáda čiernych oviec
stojí náš bača Lajči,
najmúdrejší z Ťapákoviec.

PRI KÁVE S JÁNOM STRASSEROM
Mladí nemôžu žiť bez tabletov.
My bez tabletiek.
Tomáš Janovic

Eva JARÁBKOVÁ-CHABADOVÁ
Radek STESKA

• Na všetko môžete nájsť výhovorku, iba nie na zlé
knihy vo svojej knižnici.
• Vrchol sebazaprenia je, keď matka pripustí, že aj
iné matky majú pekné, chytré a dobré deti.
• Rozprávky vznikli vo chvíli, keď človek prehovoril
o sebe samom.
• Mala takého žiarlivého milenca, že jej musel manžel vykať.
• Sú kuchári a rečníci, ktorých hlavná sila je
v omáčkach.
• Prvá žena je nenahraditeľná. To však vieme, až
keď máme na krku tretiu.
- Prečo si sa nezasmiala na vtipe, čo povedal
šéf? Veď bol celkom dobrý.
- Bol, ale ja šéfa neznášam. Zasmejem sa až
doma.
RADÍME...
Viete, ako sa v terajších mrazivých dňo
ch pripravuje
rýchle občerstvenie?
Nečakanú návštevu usadíte v obývačke
a otvoríte
okno.

Pavel TAUSSIG
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FEBRUÁROVÉ INFOCENTRUM
Viete, že ak sú na Hromnice kalúžky, budú jablká aj hrušky? Viete,
že po Dorote visia montérky a parohy na plote? Viete, že Matej, ak
nemá čo, tak ľad a rekordy láme?
To boli tri pravé slovenské pranostiky zo zimného výpredaja, ktoré pomáhajú tráviť fašiangy a v neposlednom rade podopierajú
víťazstvo pracujúceho ľudu nad druhomesačnými činmi, resp.
výčinmi, a to kožuchom, šálmi, rukavicami, čižmami, trenírkami
s dlhými rukávmi a bombardiakmi.
Ľudí, do ktorých nevidíte, by sme niekedy najradšej nevideli. Netýka sa to však jedincov, ktorí sú v kolektíve obľúbení, obézni a narodení vo zvieratníku Rýb. A tí si musia dávať sakramentský pozor
na pády, najmä na prvý pád jednotného čísla, aby hladko vykorčuľovali zo šlamastík vrátane faktúr, faktúry nevynímajúc. Zvýšená pozornosť sa vzťahuje najmä na víkendy: v sobotu pôjdete
s priateľkou lyžovať a v nedeľu vás manželka vysánkuje. A tu treba
začiatočníkom okamžite, najneskôr ihneď zdôrazniť, že lyžovačka ako taká sa skladá z troch častí: 1. naučiť sa pripútať si lyže, 2.
spustiť sa (ne) mravne z kopca. 3. naučiť sa chodiť s barlami. Tak
či onak - láska kvitne v každom vleku. A vôbec: Nebuď magor, nebuď špina, osláv sviatok Valentína, s niekým hravým lásku preži,
na pohlaví nezáleží.
A ešte faktická poznámka. Aj keď február má iba dvadsaťosem
dní, prečo bude tak veľa mesiaca na konci peňazí?
Jacki Le-CHAN

Jan TOMASCHOFF

ANITA TESOVIČOVÁ/ VÝROKY BEZ ZÁRUKY
• Keby múdrejší neustupovali, bolo by na svete menej
sebavedomých hlupákov.
• Zbabelosťou často nazývame iba celkom prirodzenú túžbu
jedinca prežiť hrdinstvá iných jedincov.
• Nedalo sa o ňom povedať nič zlé. A nedá sa podnes.
• Emigrácia mozgov je pre štát menej tragická, ako
zotrvávanie prázdnych lebení.

Fero MRÁZ

UFO GRAMY
Tomáša MAJERNÍKA

BRIGÁDA
Štiepaj drevo, keď chceš jesť,
tak je – a na tenko!
Ufón rúbal ostošesť,
čo prst – to polienko.
V KAVIARNI
Obsluhuje vás personál
zo súhvezdia Panny.
Na mravy sa u nás dbá,
veru – po vek branný.

SPRÁVY

SLOVENSKEJ
MALEJ
STRANY
Retardovaný kriminálny zločinec, delikvent, recidivista,
analfabet, hlupák a chumaj,
akýsi S.K (zrejme z Toho Oného) vyhlásil: Všetci nám radia
ako chumajom, poučujú nás
ako hlupákov, školia ako analfabetov, súdia ako recidivistov,
karhajú ako delikventov, ukladajú nám úlohy ako retardovaným, strašia nás a vyhrážajú sa
nám ako kriminálnym zločincom.
Potom sa vraj zobudil a údajne zistil, že sa nachádza v parlamente nemenovanej krajiny.
-tš-

Korupcia naberá u nás zo dňa na
deň väčšie obrátky. A to už nedokáže prehliadať ani taká strana, ako je
naša malá. Slovenská malá strana
má ambície odhaľovať aj korupciu
na tých najvyšších miestach, ale aj
malá korupcia je korupcia a všetko
malé, čo má tendenciu rásť, bude
jedného dňa veľké.
A tak je aktuálny aj prípad malej
korupcie v jednej ambulancii, kde
skrytá kamera zachytila ako sestrička podstrčila lekárovi 45 centov (dve dvadsaťcentovky a jednu
päťcentovku), navyše mu k tomu
uvarila kávu, osladila ju, posunula
ju smerom k nemu. Kamera navyše
zachytila, ako sestra lekárovi podstrčila záhadný balíček s pôvodne
neidentiikovaným obsahom. Neskôr sa ukázalo, že išlo o 15 dkg
šalátu, ktorý sestra kúpila lekárovi
za jeho peniaze, keď išla na obed.
Štyridsaťpäť centov bol výdavok
zo sumy, ktorú jej lekár dal. Bohužiaľ, niektoré médiá už o celej veci

Jiří HIRŠL

informovali, lekár sa priznal, že od
svojej sestry (zdravotnej) vzal spomínaných 45 centov, a aby sa z veci
nerobila kauza sľúbil, že sa to viac
nebude opakovať. Dostal teda len
podmienečný trest zákazu činnosti
na dva dni (vyšlo to na sobotu a nedeľu), 45 centov navyše venoval
na dobročinné účely. Zvyšnú kávu
(patrila lekárovi) venoval na posýpanie neošetreného šmykľavého
chodníka pred ambulanciou.

-mv-

Andrej MIŠANEK
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Aj ja mávam veľké ciele,
vždy keď túžba zahorí,
priama cesta je za rohom,
lenže neviem, za ktorým.

a

Ladislav BELICA

PRED ŠTARTOM
trasú –
Nohy sa im strachom
času
treba bežať s duchom
Milan HODÁL

S odporom sa odpojím
,
od telky aj od novín.
Bobeš BACHRATÝ

Příležitosti jsou nerovné
s tím nikdo nikdy nepohne
a pohne-li, tak doblba:
rovnost, svornost, poroba.
Ladislav BELICA

Ladislav BELICA

Lída CHÁBOVÁ

Juraj CAJCHAN

BUMERANGOVINY

h

Raz sa v spoločnosti spýtali Viktora
HUGA, kedy si prvý raz uvedomil,
že je slávny spisovateľ. Viktor Hugo
sa usmial a povedal:
„Nedávno som sa vracal v noci z divadla. Vystúpil som z koča, ale domovníčka hneď neotvárala. Nemal
som pri sebe kľúče, a tak som začal
snívať. A ako snívam v mrazivej
zimnej noci, pocítil som zrazu, ako
to už v mojom veku býva, naliehavé nutkanie... Veď poznáte nálady
starej vodárne... Uľahčil som si
teda pri múre svojho domu. V tom
okamihu prechádzal okolo mňa
starý robotník s lopatou na pleci.
Keď ma uvidel, povedal vyčítavo:
„Ty stará sviňa, nehanbíš sa robiť
také niečo práve pred domom Viktora Huga!?“
Anglický kráľ HENRICH VIII. prehováral raz jedného svojho dvorana,
aby privolil stať sa vyslancom na
dvore francúzskeho kráľa.
„Neboj sa, keď sa ti niečo stane,
dám príkaz odťať hlavy dvanástim
Francúzom.“
„Obávam sa, najjasnejší pane,“ odvetil kandidát, - „že ani jedna
z nich sa nebude hodiť na môj krk!“
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Profesor patologickej fyziológie
Dr. HEPNER sa pri skúške spýtal
kandidáta, čo by dal pacientovi pri
obličkovej kolike.
„Prosím, morium.“
„A v akej dávke?“
„Nula celých päť,“ - znela neistá
odpoveď.
„A čo potom?“ - spýtal sa profesor.
„Potom už nič.“
„Správne,“ - prikývol mu Dr. Hepner. - „potom už nič. Vlastne ešte
jednu maličkosť: vystaviť mu úmrtný list...“
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Jano VALTER

Ernest SVRČEK

Keď slávny nemecký spisovateľ
Gerhart HAUPTMANN navštívil
svoje rodisko Salzbrunn, zašiel do
miestneho mäsiarstva - a za pultom spoznal svojho spolužiaka.
Ten mu začal rozprávať, ako sa
vyučil, oženil, zbohatol, koľko má
detí a ako je dnes pre svoje postavenie vážený v širokom okolí.
„A čo ty?“ - spýtal sa napokon spisovateľa, - „čo robíš, že som o tebe
nič nepočul?“
„Moji obdivovatelia sú väčšinou
ľudia veľmi inteligentní,“ rozprával
raz v kruhu priateľov slávny americký režisér Alfred HITCHCOCK po
uvedení svojho ilmu Psycho. „To
viete, inak by na moje ilmy nechodili. Ale musím povedať, že sa medzi nimi nájdu aj idioti. Napríklad,
jeden sa bol pozrieť s manželkou,
ako je vo ilme zavraždená Janet
Leighová v kúpeľni. A potom mi
napísal, že jeho žena od tej doby,
čo videla môj ilm, sa nechce kúpať
ani sprchovať. Tak sa ma pýtal, čo
s ňou má teraz robiť.“
„A čo si mu poradil?“ pýtali sa priatelia.
„Nuž čo, napísal som mu, či už
uvažoval o tom, dať svoju ženu do
čistiarne.“

PF

Ion BARBU
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Kresba pre Bumerang: Konstantín KAZANČEV, Ukrajina

Lilian AMANN
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PF 1993: Jano CIMPRICH
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Vlado MEŠÁR

AFORIZMY MILANA KUPECKÉHO
• Bludiskom môže byť aj množstvo smerových
tabúľ.
• Toaleta je miesto, kde to najviac smrdí človečinou.
• Súčasnosť je učiteľkou matematiky. Učí nás rátať
so všetkým.
• Humanita sa u nás meria počtom vybudovaných
útulkov pre psov.
• Škoda, že sa sladkými rečami politikov nedá
osladiť aspoň káva.
• Žiaľ, niekomu to páli iba vtedy, keď stlačí spúšť.

Pavol M. KUBIŠ

Kedy treba odísť
hrdza vie,
preto hrdzavie.
Eva JARÁBKOVÁ
-CHABADOVÁ

Cez zimnú prestávku dostal športový
klub novú posilu.
- Trénerko, - vraví, - som silný ako býk,
pracovitý ako kôň, odvážny ako lev, pohyblivý ako mačka, zároveň mierny ako
baránok a verný ako pes.
- To je vynikajúce! – odvetil tréner. Teraz
mi už len prineste od lekára potvrdenie,
že ste zdravý ako ryba.
- Od internistu? – pýta sa mladý talent.
- Nie, od zverolekára, - dodá tréner.

S oneskorením sme sa dozvedeli
smutnú správu, že 19. decembra
minulého roka po dlhotrvajúcej
chorobe zomrel karikaturista a náš
priateľ Ján Gľonda.
O tom, že to v živote nemal
ľahké, svedčia aj jeho odpovede,
publikované v časopise Roháč v roku
1990, keď bol Jano Gľonda interným
graikom tohto humoristickosatirického týždenníka. Otázky mu
kládol jeho posledný šéfredaktor
Mikuláš Sliacky.
Ahoj, Jano. Som rád, že si zasa tu.
Ak dovolíš, najprv ťa predstavím:
Štyridsať rokov veku, ženatý, tri
deti. Povolaním propagačný výtvarník, absolvoval ŠUP-ku, neukončil VŠVU, študoval na Akadémii užitého umenia vo Viedni,
karikaturista Roháča...
... v rokoch 1967 až 1973. To sa už
niektorí mladší čitatelia ani nepamätajú. Po sedemnástich rokoch sa
nieto čo diviť.

J. W. PALKOVÁ

JABLKO POZNANIA
Čo s jablkom,
čo ponúkol had,
keď sa po ňom šíri
všeobecný hlad?!

Mikuláš JARÁBEK

Spolu sme ako ucháni-študenti
začali nosiť do redakcie svoje kresby, potom sme v Daxe nervózne
očakávali, či nám redakčná rada
niečo prijme..
- Spolu sme vystavovali v špatnokrásnom roku 1968 vo V-klube.
Tuším to bola aj na tie časy dosť výtržnícka výstava, čo?
Teraz porozprávaj, ako si žil po se-

Jan
GĽON

KEĎ MUSÍ,
TAK MUSÍ

DA

Rasťo VISOKAI

demdesiatom treťom.
- Na rezervu. Absolvoval som štvorročné „ obdobie ťažkých životných
skúšok“ (parafrázujúc dr. Husáka).
Dalo by sa to nazvať aj- okružná
cesta za krásami nášho konsolidačného procesu. Trasa bola: Ostrava,
Ruzyň, Pankrác, Justičák, Ilava.
Podotýkam, že to nemalo nič s Roháčom.

Aký bol účel tohto exkluzívneho
zájazdu a čím si si ho teda vyslúžil?
- Išlo o to, aby som si spoza na bielo
natretých a zamrežovaných okien
mohol prezrieť, čo všetko som v tejto republike rozvrátil.
Bezpochyby si nadobudol kopu
zážitkov a skúseností.
- To hej. Zaplnilo by to vari aj objemnú necenzurovanú knižku.
Jano Gľonda zomrel vo veku 67 rokov.
(Autoportrét a kresba Jána Gľondu
sú zo spomínaného čísla Roháča,
rozhovor je krátený.)
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Istý mladý obchodník zo Žitomiru
sa vracia vlakom domov z Odesy
a prvý raz v živote sa rozhodol, že
pošle žene telegram.
„Prídem o 17.30. Veziem zo sebou
kobru a štrkáča.“
Manželka celá vystrašená ho čaká
na stanici.
„Preboha, kde máš tie potvory?“
„Aké potvory?“
„Písal si, že vezieš nejaké hady.“
„Vieš, Sárinka, keď aj tá najnižšia
taxa bola na celých desať slov.“

SUPERBLBÁ
U nás v Bubenči a Dejvicích zavřelo
teď pět mých oblíbených vináren.
Provozovatelé nebyli žádní gauneři a velkozloději, tak tak drželi své
podniky nad vodou a EET byla pro
ně ta poslední rána, ta poslední
kapka.
Tuším, že to byl Miloš Zeman,
který se nechal slyšet, že blbá nálada končí.
No nevím.
Jsem zhrzen demokracií, díky níž
nám vládnou lidé, kterých si nevážím a některé dokonce nenávidím,
kteří schvalují zákony, které se mi
vůbec nelíbí a některé považuji za
vyloženě debilní. Třeba ten o zákazu kouření ve všech hospodách.
Ten ohrožuje další mé oblíbené
kavárny, vinármy a hostince. Svobody jsou nám ořezávány ostošest.
Bohatí více bohatnou a chudí ještě
víc chudnou.
A ve světě všechno, kromě světového míru. Jestli Milošovi končí
blbá nálada, tak mně začíná superblbá.
Ale vrátím se k těm mým hospodám a zákonům kolem nich.
Začíná nám vládnout dobrofašis
mus. V čem je špatný? Skvěle ho
v rozhlase odhalil novinář Petr
Holub, proto vás už nebudu unavovat svými stanovisky a předám
slovo jemu. (Jen mne omluvte, že
nemám jeho fotku.) „Dobro na
způsob soudobé české společnosti
se prezentuje hlavně jako boj proti
kouření a boj proti daňovým podvodům. Obě zmíněná tažení nestojí na úplně přesvědčivých myš
lenkových základech. Bojovníky
s kouřením je možné ocenit, přece
jen na rakovinu plic ročně umře pět
tisíc lidí, další tisíce kuřáků na kar-

ŽIDOVS
KÉ
ANEKDO
TY
V. + P. HERINKOVI

diovaskulární choroby a dva až tři
tisíce v důsledku pasivního kouření.
Omezení kouření zlepšuje zdravotní stav, o tom není pochyb. Tento
boj je však podivně selektivní. Jiné
statistiky zase říkají, že 15 tisíc lidí
ročně zemře na následky vdecho
vání malých prachových částic,
které produkují především dieselové motory z automobilů. Ovšem
o zákazu dieselových motorů nebo
omezení automobilové dopravy ve
městech se nemluví.
Boj s daňovými úniky se pomocí pokladen EET a promyšleného
udavačského systému soustředil na
malé živnostníky. I tady se dá upozornit, že naprostou většinu podvodů s daněmi mají na svědomí velké
irmy a inanční instituce, kterých
se tažení nedotkne.
Nejde o to, že s bojem za zdraví
či za poctivost se někde začít musí.
Někdy takové tažení má zakrýt
třeba větší nešvar. Podstatné je

OCHOPÍM

něco jiného. Tažení dobra je třeba
exemplárně demonstrovat a dát
každému možnost, aby se účastnil
třeba odsuzováním smradlavých
kuřáků a zlodějských hospodských.
Tím je předem omluveno všechno
špatné, čeho bych se snad dopustil.
Tento model stmeloval socialistickou společnost a také středověcí
kazatelé typu Savonaroly si jeho
pomocí dokázali vybudovat silnou
mocenskou základnu. Kdo žádá
dobro, tomu jde především právě
o tu moc.“
Tak.

ČO NIKDY NEP

V POHODE

skal
Nechápem, kde zí
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hodných priekupn

Zo všetkých tých desiatok druhov
a stoviek poddruhov lekárov, začínajúc pôrodníkom (alebo to začína
už gynekológom?) a končiac patológom, sa medzi kresliarmi vtipov
tešia najväčšej pozornosti chirurgovia, psychiatri, zubári a hlavne
 očiari. Oční lekári si tento záujem
môžu vysvetliť napríklad tým,
že každý kresliar si časom tým
večným kontrastom čiernej linky
a bielej plochy pokazí zrak. A že
teda potrebuje predpísať nejaké
dioptrie. My však dobre vieme, že
na rozdiel od ordinácie internistu
či onkológa visí u očiara ona známa tabuľka s povestnými písmenami či obrázkami všetkých možných i nemožných veľkostí. A že
množstvo kresliarov zo všetkých
končín sa stále snaží rozmnožiť
túto tému o svoj variant.

Milan KENDA

VALENTÍN
Podľa vzoru z Ameriky,
kotkodák aj kikirikí.
Z výkladov sa na nás škeria
srdcia, čo sa nimi láska meria.
Aj lav ju end ju lav mi,
nevr stop tu láv tu mi!
Modré z neba, preniesť hory,
na predaj sú také story.
Valentín je legenda,
dneska kšeftu agenda.
V zájme ziskov, peňazí,
legenda sa pokazí.
Svätec, biskup, pravý kňaz,
čo sobášil mnoho raz
zaľúbených a bez vín,
to bol Riman Valentín.
Pár sto rokov po Kristovi,
zaľúbených patrón nový,
v časoch, keď to nesmel nik,
požehnal im kanonik, sťatý bol
a mučeník...

Pejo VIDLÁR

Ivan HANOUSEK

-f-

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

„Je to pravda, čo sa hovorí, že ti
tvoja žena utiekla.?“  pýtajú sa
priatelia Kohna.
„To sedí.“
„A je tiež pravda, že utiekla s tvojím pokladníkom?“
„To tiež sedí.“
„A čo pokladňa?“
„Tá nesedí.“
„Odvtedy stojí Roth na vlastných
nohách, odkedy som ja jeho spoločníkom!“
„Hej, hej. Lebo predtým sedel vo
vlastnom aute...“
Podomový obchodník Kraus zazvoní pri dverách bytu.
„Ponúkam hrebene, zubné keky,
zrkadielka...“
„Ďakujem,“  odmieta ho gazdiná,
„všetko už mám!“
„Púder, sieťka na vlasy...“
„Povedala som už, že mám všet-

ko!“
„Tak si kúpte aspoň modlitebnú
knižku a vzdajte vďaku Jehovovi
za to, že už všetko máte...“
„Mám skvelý vynález!“ zvestuje
priateľom šťastný Roth.
„A čo je to za zázrak?“  pýta sa
Kohn podozrievavo.
„Automat na holenie. Muž vhodí mincu, strčí hlavu do otvoru
a o chvíľu ho dve ostré žiletky oholia.“
„Si ty len hlupák, Roth! Veď ľudia
nemajú rovnaké hlavy!“
„Pred holením nie...“
Do Odesy pricestoval zahraničný
agent. Vyhľadá bydlisko svojho
rezidenta. Zazvoní a mužovi, ktorý
mu prišiel otvoriť, sa prihlási heslom:
"Vraj predávate starožitnú skriňu."
"Aha, vy hľadáte toho špióna. Tak
ten býva o poschodie nižšie."
"Ako sa máš?"
"Človeče, cítim sa v poslednom
čase ako mol. Jeden oblek som
už prežral a teraz som sa pustil do
druhého."
V lietadle letí Nemec, Rus a Žid.
Boh ich požiada, aby každý vyslovil jedno svoje osudové želanie
a sľubuje, že ho splní.
Nemec prosí: "Pane, znič boľševika!"
Rus: "Nech zhynie fašizmus!"
Žid: "Prosil by som ťa, Pane, keď
budeš mať tie dve veci hotové, prines mi šálku kávy."

U OČNÉ

HO
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PERLIČKY ZO
ŠKOLY A OKOLIA
• Nakoniec si Ďuro vzal princeznú
a žili, hahaha, šťastne a spokojne až do smrti.
• Týfus je veľmi zlá choroba. Kto
jej padne za obeť, zomrie alebo
zhlúpne. V detstve som ju mal,
našťastie len v ľahšej forme.
• Teraz bude odpovedať nejaký
chlapec, napríklad to dievča na
kraji.
• Lebka chráni najdôležitejší orgán, ktorý obsahuje to, čo sme
sa už naučili.
• Za pokus, ten pokus stojí, aj keď
sa nepodaril.
• Pripravte sa na budúcu hodinu
prírodopisu. Budem skúšať dobytok.
• Zajtra popoludní pôjdeme cez
hodinu telesnej výchovy na kúpalisko. Keby pršalo, prineste si
plavky už dopoludnia.
• Pretože nám pod oknom hučí
auto a nedá sa v tom hluku učiť,
tak si do zvonenia niečo robte,
ale potichu.
• Nie, aby ste ten diktát opísali
z učebnice, je na strane 71.
• Umenie vidieť veci neviditeľné sa
nazýva obrazotvornosť.
• Chorí sa triedia: A/ do nemocníc
B/ do márnic

VERŠÍČKY
NA ŠKOLSKÉ
PERLIČKY
Žiadosť úradná sa
na tlačenku tlačí.
Môj brat je zlý preto,
že je jedináčik.
Husárom bol človek,
ktorý pásol husi.
Za zubami jazyk
ryba držať musí.
Mužatka si muža
okamžite zbalí.
Choleru už všetci
cholerici mali.
Dante nízko klesol,
ocitol sa v pekle.
V horúčavách jedlo
studené je teplé.
Atrament bol často
veľmi rozmaznaný.
Tenisové kurty
strážia kurtizány.
Golf je športom, ktorý
sa hrá v Golfskom prúde.
Prvý apríl v piatok
trinásteho bude.
Myš považujeme
za domáce zviera.
Názov mesta Hamburg
vznikol z hamburgera.
Jozef BILY

ŽELEZNIČNÉ UZLY LACA TORMU
Francúzsky karikaturista sa
narodil v roku
1937. Je to
veľmi
originálny kresliar,
aj keď sa núka
porovnávanie
s ďalším francúzskym karikaturistom Toporom, ale tí mladší vidia
jeho vplyv aj v tvorbe ruského karikaturistu Zlatkovského. Zamýšľa

Peter GOSSÁNYI

sa predovšetkým nad človekom
v ponižujúcom zajatí vecí (podobne, ako jeho spomínaní príbuzní
karikaturisti). Nielenže uňho stráca človek ľudskú podobu, ľudské
tvary, ale obklopujú ho bizarné
karikatúry predmetov, s ktorými sa dostáva do celkom nových
vzťahov. Cardonove hĺbavé „objekty“ sa tak stávajú otrasnejším
mementom než nejedna vízia autorov science-fiction.

Veverička sedí na strome a lúskala orie
šky. Otvorí
prvý, strieborné šaty, rozlúskne druh
ý, zlaté šaty, tretí,
svadobné šaty. Schúli sa na vetvičke
a vzlyká: - Ja sa asi
kvôli tej rozprávke nikdy nenajem.
Mladomanželia po sobáši prišli do rešt
aurácie. Pri
hlavnom chode mladá pani hovorí:
- Jožo, to mäso sa nedá požuť.
- Ale dá sa, drahá, dá, iba si si zabudla
zdvihnúť závoj.

-mv-
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Zdravému človeku sa
zahoja všetky rany.

RECEPT

3/2017

ZEMIAKOVÉ KLÍČKY
PLNENÉ MUCHOTRÁVKOU
ZELENOU
Toto jedlo je síce smrteľne jedovaté, ale zase na druhej strane mimoriadne chutné.

...A SKOKANSK
Ý DEREŠ Petra
DEREŠ FEDORA VICA

ŽIFČÁKA

NESKORO, ALE PREDSA

MOBIL
Kúpil som si zo záložne mobil.
Teraz čakám, kto by mi ho dobil.
Lebo nedobitý mobil nemá cenu nepôjdem s ním, veru, do terénu.
Nedovolám sa s ním do úradu.
Nenabalím žiadnu babu mladú.
Počúvať nemôžem nové hity...
Taký je už mobil nedobitý.
Nevyznám ním mojej milej lásku,
ba nepodám loto ani sazku.
Držím mobil v mojej pravej dlani nemá signál v noci, na svitaní.
Nemá signál večer ani vo dne Ja sa cítim takto neslobodne.
Nabíjačku nemám. Tak mi treba!
Nezavolám zo záchodu, z vane,
nezaplatím už cez mobil dane.
Za volantom volať sa vraj trestá,
nezavolám z dediny ni z mesta,
nezavolám ani z krčmy domov.
Neviem, kto by mi ho dobiť mohol.
Nenájdu ma žena ani deti,
mobilové svetielko nesvieti.
Neponúknu mi už výhru žiadnu.
Také mravy v mobilárni vládnu.
Nepoistím svoju sivú bradu nosím mobil iba pre parádu.
Neurobím s ním už ani fotku taký mobil má ísť do dôchodku.
A ja chodím ako bez hlavy...
Možno je ten mobil deravý.
A tak mám ho iba na oštaru hanbím sa zaň jak za kozu starú
alebo jak za špinavé slipy,
pretože ten mobil nedobitý
môžem strčiť akurát do... vrecka.
Veď to vedia už aj malé decká.

Novoročné ráno
- Tak šťastný a veselý. Ako si sa vyspal?
- Ale, ušlo to, len keby o mňa stále nezakopávali čašníci!

- Prečo odpočívate? – spýtal sa šéfredaktor
Fedor Vico stavbárov na prešovskej ulici
začiatkom roka.
- Zbierame sily na koncoročné šturmovanie.

Želáme vám ničím nerušenú
dobrú chuť!
-atak-

POZOR! NEPREHLIADNITE...

tka Valentina Tereškovová pózova• Viete, že bývalá sovietska kozmonau
mužským vybavením?
s
vec
la pre časopis Playboy ako svalo
l vyrábať termoponožky a termoru• Viete, že podnik Kara Trutnov zača
kavice pre gayov?
r Dvorský si oholil bradu, schudol
• Viete, že známy operný spevák Pete
o 50 cm a začal spievať altom?
h
Šariš sa vyrába z piva Smädný mníc
• Viete, že rastlinný nátierkovy tuk
a má antikoncepčné účinky?
an sa presťahoval do Hočiminovho
• Viete, že náš dopisovateľ Milan Lech
za prácou do Knižného centra
mesta a každý deň dochádza stopom
v Žiline?
ér Polanski sa bojí pavúkov, komunis
• Viete, že známy a preslávený režis
ka?
Kazí
a
Rob
tov, jašteríc a hitov Petra Stašáka a
u známosť v Kysaku a chce si
vážn
má
er
Turn
• Viete, že speváčka Tina
adoptovať tamojšiu koľaj číslo 7?
ali Mont Everest na kolieskových
• Viete, že bardejovskí potápači zdol
ch?
korčuliach a v boxerských rukavicia

-ech-

TERMÍN UZÁVIERKY SA BLÍŽI
Pripomíname, že termín uzávierky na zaslanie prác do 23.
ročníka medzinárodnej súťaže
kresleného humoru na tému
PIVO - ZLATÝ SÚDOK 1017 sa blíži. Autori môžu
poslať práce do piatku 3. marca t. r. na adresu:
Šarišská galéria (p. Fedor Vico), ul. Hlavná 51,
080 01 Prešov.
Obálku označte heslom “PIVO”.
Každý autor môže do súťaže poslať max. 5 prác
s uvedením mena, adresy (príp. aj e-mailovej) na
zadnej strane každej kresby.
ZL A
TÝ

SÚDOK

Bartolomiej BELNIAK, Poľsko

Drago MIKA

Bruno HORECKÝ

V BUDÚCOM ČÍSLE BUMERANGU o.i. NÁJDETE:

... Patrick O. prekvapil manželku s milenkou a založil si hudobnú
skupinu The Inlagranti... Čierna perla z Mozambiku, ako nazývali bývalého futbalistu Eusebia, bol čistokrvný beloch... Elena
T. otehotnela so slovenským čuvačom... Na popradskej železničnej stanici vystúpil so svojským šabľovýn tancom talentovaný
pijan Fero D., ktorý pre veľký úspech zopakoval svoje kreácie
v tamojšej záchytke... Horúca reportáž z vlámania mladistvých
B.B. a C.C. do redakcie Bumerangu, ktorých vyrušil a zneškodnil
strážca pokladu Rexo Vico.
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Kto druhému jamu kope...
musí mať uzatvorený
pracovný pomer!
Peter KVANKA & Milan MIHAĽKO

Príprava: Stredne malú muchotrávku vyzlečieme zo sukničky
a narežeme vertikálne na plátky.
Prípustný uhol pri rezaní je osem
stupňov Celzia. Rezy alebo plátky
naplníme zemiakovými klíčkami,
zošijeme na šijacom stroji a vhodíme do rozpáleného prázdneho
hrnca. Dva až trikrát denne po
dobu troch týždňov podlievame
vývarom z banánových šupiek.
Keďže jedlo je prírodné, podávame ho priamo na zemi.
Zapíjame zásadne sódou bez
bubliniek.

Ilian SAVOV, Bulharsko

Žena stráca príťažlivosť
vtedy, keď už ani blesk do
nej neudrie.
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