BUMERANGY VŠETKÝCH KRAJÍN, VRÁŤTE SA!
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❶ Poznáte nejakú (máte ne
jakú vlastnú) definíciu humo
ru?

REBELOVANIE
PO NAŠOM

Neviem používať definície. Humor
je pre mňa to, čo ma rozveselí, rozosmeje, pousmeje a ostane mi
z toho príjemne. Niektorí ľudia za
humor považujú aj veci, ktoré ma
akurát tak rozčúlia. Mojim meradlom humoru je tvorba vrások
okolo očí. Musím skonštatovať, že
mám toho humoru čoraz viac

Ach, tá naša
povaha vlčia.
U nás ľudia
reptajú tak, že
mlčia...

❷ Stala sa vám niekedy hu
morná (veselá) príhoda, ktorá
by mohla pobaviť aj našich
čitateľov?
Za posledné roky to boli predovšetkým situácie z oblasti materstva, ktoré som zažívala s mojimi
dvoma dcérami Elou a Matildou.
To všetko som sa snažila zapisovať a vydať v mojej druhej knižke
Stále som mama. V poslednom
období mi je naozaj skoro všetko
smiešne, ale nemyslím si, že sú
tie príbehy prenosné na papier.
O tých zase rada hovorím v mojich stand upoch, s ktorými zvyknem občas vystupovať. Inak, ak
by chcel so mnou niekto zdieľať
nejakú srandovnú príhodu, stačí
sa ku mne na pol dňa pridať. Som
majster v robení si trapasov. Je to
jedna z mála vecí, na ktorú sa dá
spoľahnúť.

Milan HODÁL

ALARMUJÚCA UDALOSŤ NAŽIVO
A V KOCKE - OKRESNÉ MESTO
V OHROZENÍ! ČÍTAJTE NA STR. 8
SLOVENSKÁ
REALITA
Podenkoví developeri
to sú dobre známi lotri,
čo bez štipky uznania
vytnú aj strom poznania.
Janik GREXA
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Vlado MEŠÁR

❸ Ktorá oblasť spoločenské
ho života je podľa vás najväč
ším inšpirátorom humoru?
Mám pocit, že ktorákoľvek. Záleží
len od konzumenta, či si hocakú
hovadinu, trapas, či aj malú tragédiu vie na humor pretaviť. Na
všetko sa dá pozerať s humorom,
a mne je taký ten obyčajný, ľudský
každodenný humor asi aj najsympatickejším druhom humoru. Ja
som tak napísala tie spomínané
knižky. Bola som unavená, vyhorená, nevyspatá, deti mi škriekali,
hučali a občas aj jačali a aj tak som
napísala dve knižky o srandovných a ľúbezných zážitkoch matky
na materskej. Len som si to skrátka pretransformovala do niečoho
srandovného. Takže... humor je
všade. Len ho treba vidieť. Je to
skvelé vidieť ho, ľahšie sa žije.
❹ Ak máte - mohli by ste
nám prezradiť rebríček:
a) najveselších politikov
b) najsmiešnejších politikov?
Tak dosť smiešnych sme mali
dvoch prezidentov. Hlavne pán
pokračovanie na strane II...

Alexander KOSTENKO, Ukrajina

Situácia na Ukrajine je dlhodobo vážna a vedie občas k verejným protestným vystúpeniam, posledne známym ako Majdan. Obyčajný človek v takejto situácii
ale veľmi vyskakovať nemôže, ale obyčajne si to odskáče. Ale aj keď má problém vôbec vyžiť z úbohých príjmov, platiť dane (ukr. PODATKY) musí, čo platí aj
o Slovensku. Takto vidí ukrajinský karikaturista štátostroj, ktorý dokáže vylisovať z občana všetko do poslednej mince, v našom prípade do posledného centa.
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Gašparovič vedel ľuďom robiť radosť. Inak mi všeobecne smiešnosť
politikov až tak smiešna nepríde,
pretože je väčšinou sprevádzaná
hlúposťou a politik, či hlava krajiny by mohol disponovať úplne
inými vlastnosťami, ako je hlú
posť. Ale zase niekedy si tresknem
po čele a poviem si: „Prečo odo
mňa chcú, aby som bola normálna, keď žijem v takejto smiešnej
krajine?“ A najveselším politikom
je asi náš terajší prezident Andrej
Kiska, pretože vždy keď ho vidím,
obvykle usmiateho, je mi veselo.

Áno, samozrejme. Mám veľmi
rada, keď si ľudia zo mňa robia
žarty. Mám množstvo kamarátov,
s ktorými sa navzájom „dodžubávame“ a tešíme sa z toho, že si to
môžeme dovoliť. Lebo je to často
drsné, no v podstate láskyplné
dodžubávanie. A inak v tomto duchu budem krstiť aj svoju druhú
knižku. Budem mať troch sudičkov - Sama Trnku, Tomáša Hudáka
a Miška Szatmáryho, ktorí budú
ma mojom verejnom krste mňa
a moju knižku roastovať. V humore viem byť masochistka.

❺ Máte obľúbenú anekdotu?

❼ Je pre vás humor nevy
hnutnou súčasťou života,
alebo sa bez humoru pokojne
zaobídete?

Zabijete ma, ale nemám. Je ich
okolo mňa toľko, že som v nich
stratená. Na anekdotách je v princípe založená stand up comedy,
ktorej sa venujem. Ale mám niekoľko obľúbených príhod mojich
spoluvystupujúcich kolegov. Príďte si ich niekedy vypočuť v predstavení Silné reči alebo Pančlajn.
Ja som skôr na aforizmy, slovné
hračky. Samozrejme ma bavia
aforizmy pána Janovica, ale som
potešená aj mladou generáciou
aforistov. Napríklad Tomáš Ulej
je absolútne fantastický. Spomeniem napríklad: Posledný gentleman - Diabol je posledný gentleman. Lebo mu ide o dušu. A na
Instagrame som nedávno objavila
niekoho, kto píše vtipné krásnosti
pod menom Čistá duša. Napríklad: „Bez teba mi chýba aj každá
chyba s tebou.“

Už si deťom pripravila večeru, alebo sa zase tváriš, že pracuješ?...
Idem variť.

spestrenie jedna anekdota, ktorá sa
viaže k tejto udalosti.
Prídu novinári za bačom, ktorý
si už užíva zaslúžený odpočinok
a takto mu vravia:
„Prišli sme za vami, bača, aby sme
sa dozvedeli niečo o vašom živote.
Ako vidíme, darí sa vám dobre, máte
penziu, pokoj, ale nás by hlavne zaujímalo, ako sa vám žilo za kapitalizmu, keď ste boli mladý!“
„No, život nebol ľahký, ale ako
vravíte, bol som mladý, niečo som
mal našetrené, oženil som sa, žena
priniesla veno, dali sme to dohromady a kúpili sme pár oviec. No prišiel medveď a roztrhal nám ich. Ale
boli sme mladí, pracovali sme, a tak
o krátky čas sme mali malé stádo
oviec, ktoré sa začalo utešene rozrastať. No prišla tuhá zima, vlci zišli
do doliny a celé stádo roztrhali. Ale
aj po tejto nehode sme sa spamätali a znovu sa nám podarilo dochovať stádo oviec, aj nejaký dobytok
sme prikúpili, kone, kúpili sme role,
všetko vyzeralo tak, že sa nám bude
dobre vodiť, ale vtom prišiel jaguár.“
„Jaguár?“ - prerušil ho novinár. „Tu
u nás? To sa určite mýlite. Kde by sa
tu u nás na Slovensku vzal jaguár?“
Bača sa zháčil, zamyslel sa a vraví:
„Alebo, že by to bol február?“

Píše Miroslav VICO
Kreslí Fedor VICO

PÄŤDESIATE ROKY

Trumpa čaká odveta,
keď vykážu
z arabských miest
Mc Donalda
vraj najneskôr do leta.

Eva JARÁBKOVÁ-CHABADOVÁ
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ostať len pri tých najznámejších, nemôžeme vynechať február.
Nie je to tak dávno, čo sa písal
ešte s veľkým začiatočným písmenom - Február - a označoval tak
mesiac a zároveň rok- tým mladším
a menej informovaným prezradíme,
že to bol rok 1948 - v ktorom sa odohrali mimoriadne hanebné udalosti
znárodňovania, voči ktorému ani
dnes nie sme ešte celkom imúnni.
A dnes je presne ten deň - 25.feb
ruár, keď sa to v roku 1948 odohralo. Teda pred 69 rokmi. Nuž teda na

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

POMSTA

Už nepočítam ovečky
ani na oblohe vtákov,
odkedy mám pri posteli
nový zoznam eštebákov.

I keď má ľudstvo viac menej jeden
obecnejší kalendár, jeho vzťah k jednotlivým mesiacom je rôzny. Sú
charakterizované zvyčajne nejakou
významnou udalosťou, ktorá poznačila osudy ľudí, národov, niekedy
i celého ľudstva. Len si spomeňte
na takú Veľkú októbrovú socialistickú revolúciu - a to sa ešte odohrala
v novembri. Alebo dekabristi - celá
skupina účastníkov povstania proti
cárskemu despotizmu v roku 1825
za cára Mikuláša I. pomenovaná
podľa dvanásteho mesiaca. Našli
by sa ďalšie a ďalšie, ale ak chceme

Keby som musela žiť bez humoru,
už dávno nežijem.

❻ Stali ste sa niekedy objek
tom žartovania? Ako to na vás
pôsobilo?

PROTI
NESPAVOSTI

SLOVNÍK (TAKMER) CUDZÍCH SLOV

Jano VALTER

Čistotu rasy chceli
dosiahnuť tak, že z ľudí
začali robiť mydlo.
Tomáš Janovic

Päťdesiate roky, ľudovodemokratické Československo.
Na fare zvoní telefón.
- Haló, pán farár? Tu je predseda Mestského
výboru KSS. Budeme mať schôdzu a potrebujeme stoličky.
Pošlite nám nejaké z kostola!
- Nepošlem! Minule som Vám poslal a celé ste
mi ich doničili.
- Ach ták! Keď nepošlete stoličky, tak ja nedovolím spievať pionierom v kostolnom zbore!
- Ach ták! Keď nedovolíte pionierom spievať
v kostolnom zbore, tak ja nepovolím miništrantom zber papiera!
- Ach ták! Keď nepovolíte miništrantom zber
papiera, tak ja nepustím zväzákov na procesiu.
- Ach ták! Keď nepustíte zväzákov na procesiu,
tak ja vymením kľúč od zadného vchodu do
kláštora a nedostanete sa v noci k mníškam!
- Tak pozor na takéto reči, pán farár, lebo by ste
mohli prísť o stranícky preukaz!
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Pavel TAUSSIG
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Bruno HORECKÝ

Zaujala nás veľká aféra okolo
Regulačného úradu na SlovenSLOVENSKEJ sku. Slovenská malá strana
nemá nijaký regulačný úrad,
MALEJ
a tak sa musí regulovať sama.
STRANY
Reguluje si dokonca spotrebu
Vedenie Slovenskej národnej elektrickej energie a plynu, restrany s porozumením prija- guluje si spotrebu alkoholu aj
lo vysvetlenie predstaviteľov kávy. Ale ak sama regulačný
vládnej moci ku kritickým vý- úrad nemá, neznamená to, že
hradám opozície a časti novi- by ju netrápilo všetko, čo nie
nárov, že počas jej vládnutia je dostatočne regulované. Tak
nebola postihovaná za korup- napríklad, prečo také trhovisciu nijaká tzv. veľká ryba. Ako ko (a nielen v Bratislave, ale
jej hovorca zdôraznil, nie je kdekoľvek na Slovensku) nemá
možné nijakú takúto osobu stí- vlastný regulačný úrad pre ceny
hať, pretože medzi vysokými papriky, paradajok, zemiakov
štátnymi úradníkmi doteraz a ďalších plodín. Mrznú tam
k nijakému prejavu korupcie ni- v tomto období predavači - trkdy nedošlo.
hovníci, prečo by spolu s nimi
nemohli mrznúť aj úradníci
z regulačného úradu. Aj keď tí
by sa mohli zohrievať intenzívnym regulovaním cien zeleniny
a ovocia.
My ako malá strana trváme
na tom, aby regulačné úrady
vznikli pre všetky odvetvia výroby aj obchodu. Čím viac regulačných úradov budeme mať,
tým bude menšia nezamestnanosť. A začali by sme hneď
vytvorením regulačného úradu
pre kontrolu nezamestnanosti.
Na snímke: Úradník nemenovaAle aj pre kontrolu zamestnaného ministerstva Arpád M. svonosti. Dokonca by sme sa nebájim prázdnym vreckom jasne deli vytvoriť aj regulačný úrad pre
monštruje, že úplatok neprijal.
kontrolu všetkých regulačných
-tšúradov.
SPRÁVY

Fero MRÁZ

UFO GRAMY

Obden tunel století
již stát je ementální
jen myš sem tam dírou proletí
a průvan mediální

Tomáša MAJERNÍKA

Lída CHÁBOVÁ

REMESLO MÁ ZLATÉ DNO
Ufónka má štyri deti
a všetky sú rúče.
Medzi nimi ufosynček,
pivovarský učeň.

EURÓPA
Bežíme, čo sily stačia
vieme, že to nie je špás.
Európu nedobehneme,
vždy dobehne ona nás.
Emília MOLČÁNIOVÁ

UKRADOL RECEPTÚRU
- Povedzže nám, ufonisko,
Čo to, prosím, varíš?
- Po ufónsky pivo ŠIRAŠ,
po slovensky ŠARIŠ.
Andrej MIŠANEK

Na sto jarných kilometrov
vždy sa teším celý rok,
medzitým si formu ladím
v akcii Psí tridsiatok.

V Jakutsku, v dedine Ojmjakon majú v januári priemerné teploty okolo - 50 stupňov Celzia. Ale namerali tu už aj -71,2 stupňa. Jakutský
regulačný úrad s tým stále nedokáže nič urobiť. Naša Slovenská
malá strana sa chystá vyslať do Jakutska vlastných regulačných
expertov aj z radov tých, ktorí na našich slovenských regulačných
úradoch neuspeli.

Ladislav BELICA

-mv-
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AROGANCIA
MOCI

Colník skúma cestovné doklady
a pýta sa Krausa:
„Môžete dokázať, že táto žena je
vaša manželka?“
„Viete čo,“ reaguje Kraus, „dám
vám 1000 dolárov, keď dokážete,
že to nie je moja manželka.“

Arogancia, či pokora,
gdo vyžene ťa ze dvora?
Gdo si myslí, že šecko može,
gdo si brúsi na ťa nože.

Rakúsky colník pozrie do Kohnovho auta a uvidí na zadnom sedadle bustu.
„Čo je to?“
„Nie čo je to, ale kto je to?“ - poúča ho Kohn. „Je to Lenin. Veziem
si ho zo Švajčiarska, aby tam svojou prítomnosťou nerušil pokoj
občanov prekvitajúceho kapitalizmu...“
Aj slovenský colník si všimol bustu
a položil rovnakú otázku:
„Čo je to?“
„Nie, čo je to, ale kto je to?“ - poučil aj jeho Kohn. „Je to Lenin.
Veziem si ho zo Švajčiarska, nemohol som ho tam predsa nechať
v tom zahnívajúcom kapitalizme!“
Keď sa vrátil do svojho bratislavského bytu, položil bustu na stôl
v obývačke. Jeho žena ju uvidela
a hneď spľasla rukami:
„Bože môj, kto je to?“
„Nie, kto je to, Ráchel moja najdrahšia, ale čo je to?“ - poučil ju
Kohn. „Desať kíl zlata!“

Ťažko nese kritiku,
s klidnú tvárú bes tikú.
Pravda, tá sa čuje celkom zle,
že máš špinu, že máš chlév.
Zakryt, zamést pot koberec,
politik jak s falše herec.
Šecko jedno, že na čovjěku,
kýbl smradu, kýbl dreku.

Marcel KRIŠTOFOVIČ

POLITOLOGIZMY Milana KENDU

Kedy teho bude dost,
kedy ludzí schycí zlost.
Nemože byt navjěky,
slušný svjět tak daleký...

ČO SA VYKĽULO Z NEŽNEJ
Totalita bola okupácia tankami, demokracia je okupácia bankami.

Pejo VIDLÁR

VÍŤAZSTVO ABSURDITY
U nových strán sa do popredia derie nová forma politického programu: nemať nijaký program.

Všetko sa dá
- len treba dať.

PRAVDA O POMNÍKOCH
Ľudskej malosti sa stavajú najgigantickejšie pomníky.

Milan SCHILLER

KOREKTÚRA DOBY
Korektúrou doby je premieňanie krajčírskych salónov na masážne.

FALEŠNĚ
KOREKTNÍ
POLITICI

POZORUHODNÁ PRODUKTIVITA
Boli to požiarnici s pozoruhodnou kapitalistickou produktivitou. Mali
dve divízie: prvá požiare zakladala, druhá ich hasila.

Ani ryba ani rak –
výraz jako funebrák
Mlčí celé pohřebiště

RIZIKO POKORY
Najľahšie možno zablúdiť so sklonenou hlavou.

Peter GOSSANYI / AFORIZMY

Čas pokročil V tuto dobu
už se hnuli kolem hrobu
Pohřbívají naše příště...

• Niektorí ľudia si nie sú schopní zapamätať ani to, že majú sklerózu
.
• Mal veľmi hádavú manželku. Každý deň hádala, koľko vypil.

• Aj stagnácia vie napredovať.
• Zlato sa rozpúšťa v lúčavke kráľovskej a ružové okuliare v realite.

BÚDA
S pribúdajúcim časom
času každému ubúda...
Tak šije sa tým časom
na každého búda.
Ľudo MAJER

Olinka PAZERINI
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Aleš VYJÍDÁK

Dvaja hladní Židia blúdia ulicami. Jeden z nich zaklope na bránu známeho lakomca Kaufmana
a požiada ho o almužnu. O chvíľu
už letí cez dvere na ulicu.
„Ty si sa nechal vykopnúť tým starým úžerníkom? Veď ten je už jednou nohou v hrobe!“
„Áno, ale tou druhou ešte celkom
dobre kope.“
Náboženská obec rozhodla, že sa
bude stavať nový chrám. Nadšení
veriaci ponúkali svoje príspevky:
„Ja priveziem tehly!“
„Ja priveziem vápno!“
„Ja zabezpečím drevo!“
„Ja doveziem plech!“
Mlčal iba Izák, najbohatší muž
v širokom okolí. Rabín mu položil
priamu otázku:
„A čo ty Izák, ty neponúkneš vôbec nič?“
„Ale áno, rabín, ja budem dávať
pozor, aby tvoji Židia nerozkradli
taký drahý materiál.“

Kája SAUDEK

Zdeněk JANAS

Juraj CAJCHAN

ŽIDOVS
KÉ
ANEKDO
TY

Michal HRDÝ

Jaroslav CIMPRICH

V odeskom prístave potrebovali
narýchlo natrieť loď. Čo s tým?
Buď zohnať brigádu natieračov,
alebo niekoho, kto to celé zvládne
sám. Na to je najlepší Rabinovič.
Ale ten tiež nie je strelený, nie je
to nakoniec jeho prvý kšeft s flotilou, ktorá potom, keď už je „po
bitke“ veľmi nerada platí. Žiada
preto, uzatvorenie riadnej zmluvy
o dielo.
O niekoľko dní neskôr v doku:
„Čo to má znamenať, Rabinovič?
Loď je natretá len do polovice a ty
sa už balíš?“
„Presne podľa zmluvy:... Pán Rabinovič na jednej strane a námorná flotila na strane druhej.“
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ako Chaplin
Istá americká milionárka pozvala slávneho komika Charlieho
Chaplina na večeru a pred celou
spoločnosťou sa mu vyznala so
svojho obdivu:
„Vaše filmy sú úžasné! A vraj si
k nim sám píšete aj scenáre! Povedzte, pán Chaplin, nehodláte
písať aj nejaké väčšie veci?“
„Nie, madam,“ - odpovedal
Chaplin. „Zostanem len pri veľkých.“
Keď oslavoval Charlie Chaplin svoje 60. narodeniny, dostával poštou
celé kopy gratulácií. Medzi inými
aj blahoprajný list od svetového
fyzika Alberta Einsteina.
„Mňa neprestáva prekvapovať
svetový charakter vášho umenia,“
písal v ňom okrem iného Einstein.
„Celý svet je vami očarený, pretože vám všetci rozumejú.“
„Aj vaša sláva je obdivuhodná, pán
profesor, celý svet je vami očarený, aj napriek tomu, že vám nikto
nerozumie.“
Charles Spencer Chaplin, filmový
herec, autor a režisér, ktorý dosiahol svetovú slávu, fascinoval aj
svojich priateľov vtipom a múdrosťou. Keď sa ho istý novinár pýtal, kde je prameň jeho múdrych
myšlienok, Chaplin odpovedal:
„To je veľmi jednoduché, vždy keď
mám nutkanie povedať nejakú
hlúposť, poviem jej opak...“

Rasťo VISOKAI

Po premiére jedného z Chaplinových filmov mu kritici vytýkali niektoré chyby. Veľký autor a herec
sa usmial a povedal:
„Viete, na cudzie chyby sa pozeráme ako na cudzie ženy. Máme
z nich oveľa viac radosti ako zo
svojich vlastných.“
Na jednom posedení po premietaní nejakého filmu sa medzi istým
divákom a Chaplinom rozvinula
takáto lakonická konverzácia:
„Videli ste majstre, tento film?“

Hovorí V
asil žene:
- Vyzerá
to
ratickú ch , že mám kvad
orobu.
- Bože, a
to je aká?
- Mám ch
uť na dru
hú.

„Nemôžem vám povedať, či som
videl práve tento film, ale nejaký
podobný som už určite videl.“
Charlie Chaplin bol vynaliezavý už
ako žiačik. Raz v detstve rozbil pri
hre s loptou veľký výklad. Okamžite začal utekať, ale majiteľ obchodu ho chytil:
„Ty naničhodník,“ - držal malého
Chalieho za vlasy - „to sklo mi musíš zaplatiť!“
„Veď už bežím domov po peniaze!“ - pohotovo odvetil Charlie.
Opýtali sa raz v spoločnosti Charlieho Chaplina:
„Keby ste si mohli vybrať, kam by
ste išli po smrti radšej - do raja alebo do pekla?“
Slávny komik sa nad tým celkom
vážne zamyslel.
„Teda, keby som si mal vyberať
podľa klimatických podmienok,
išiel by som, samozrejme, do raja.
Ale ak by som sa mal rozhodovať
podľa toho, kde mám viac známych...“
Charlie Chaplin bol odjakživa veľmi galantný voči dámam. Raz pri
návšteve metropoly nad Seinou
sa ho opýtali, aká je jeho mienka
o parížskych ženách. Povedal:
„Keď má Parížanka dvadsať rokov
je krásna. Tridsaťročné Parížanky
sú neodolateľné. A keď majú štyridsať sú očarujúce.“
„A čo Parížanky po štyridsiatke?“
„Prepáčte, ale také nepoznám,“
zaprotestoval Chaplin. „Také jednoducho neexistujú.“
Akýsi mladý autor predložil
Chaplinovi scenár a poprosil
umelca o posudok. Chaplin si túto
prvotinu starostlivo preštudoval,
a potom vzdychol.
„Milý mladý priateľu, takéto scenáre budete môcť písať, až keď raz
budete taký slávny ako som ja, ale
do tej doby musíte písať len dobré
scenáre.“

ZO ŽIVOTA VČIEL A TRÚDOV
Včielka Maja, ktorá založila stranu pracujúcich včiel, predložila
na súd sťažnosť na neustále vyberanie medu a propolisu z úľov
bez toho, aby im ľudia zaplatili.
Vilko, ktorý založil opozičnú stranu podporujúcu ničnerobenie
sa vyjadril, že keby boli vo včelom parlamentne už dávno prijaté jeho návrhy na ničnerobenie, nemuseli by tieto problémy
vôbec vzniknúť. Riešenie tohto problému vidia včely v nákupe
nových žihadiel od zahraničného dodávateľa.

AFORIZMY MILANA KUPECKÉHO
• Aj v bande naničhodníkov si každý myslí, že práve on je
ten najlepší.
• Je zaujímavé, že nedostatkov je vždy dostatok.
• Aj tie najväčšie ťažkosti sa dajú brať na ľahkú váhu.
• Boli to vynikajúce myšlienky. Nikomu neublížili.
• Kresťanská KDH si už zrejme splnila svoj dávny volebný
program. Ekonomika je už na kolenách.
• Veľké ryby nechytíš do sociálnej siete.
Miro VICO

• Kto takú moc pokorí, ktorá nemá pokory?
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ÓDA
NA
POP-MUZIK
Čím to vonia celý dom?
Don don don diri don –
cítim, ňuchám – mikrofón!
Mikrofón, mikrofón,
my litle srofón,
rozvonieva pod oknom.
Dajte ho sem!
Nech ho zjem!
Len čo si pár
songov nahrajem.
I hop!
Milan Mc KARTY

HUMOR Z INTERNETU

INTERVIEW
Hlásim sa vám z Paríža, kde sa
konala medzinárodná súťaž študentov stredných a vysokých škôl
celého sveta. Súťažilo tu vyše
dvetisíc mladých ľudí z tridsiatich piatich štátov v dvadsiatich
študijných disciplínach. Čo je ale
pozoruhodné a absolútne neočakávané, že náš reprezentant
Ferdinand Púchy, ktorý súťažil za
Vysokú školu dopravnú obsadil
vynikajúce prvé miesto. Mám ho
pri mikrofóne a dávam mu prvú
otázku:
„Dnes večer sa po mesiaci skončila súťaž vo vašom odbore, bolo
to celých tridsať dní tvrdej a namáhavej práce v neuveriteľne náročnej konkurencii, určite vám to
dalo poriadne zabrať.“
„Áno.“
Pracovali ste s vysokovýkonnými

počítačmi a špičkovou technikou,
akú doma nemáme a predsa ste to
všetko zvládli na výbornú. Myslíte
si, že za to všetko môžete vďačiť
aj niečomu alebo niekomu inému,
ako len svojej šikovnosti?“
„Áno.“
„Chcete tým povedať, že o úspech
sa zaslúžilo aj celé vaše okolie, rodina, pedagogický kolektív, ktorý
vás na súťaž pripravoval a že nešlo
len o zdarné počínanie vás samotného?“
„Áno.“
„Aké boli vzťahy medzi súťažiacimi, nebolo cítiť nevraživosť, či
nezdravé sebavedomie študentov
z vyspelejších štátov?“
„Ani nie.“
„Dopočuli sme sa, že nemalú zásluhu na tom všetkom má i podnikateľské zázemie vášho otca, ale
najviac sponzori, ktorí boli ochotní investovať do mladých talentov

ako ste vy.“
„Áno.“
„Našich poslucháčov táto téma
mimoriadne zaujíma, povedzte
nám niečo zo zákulisia, prípadne
nejaké iné podrobnosti. Trúfate si
obhájiť svoje prvenstvo aj v budúcom ročníku?“
„Asi nie.“
„Hoci sa súťaž skončila pred malou chvíľou, stačili vám už blahoželať aj sprostredkovatelia z ministerstva školstva a zahraničných
vecí, môžete nám k tomu niečo
dodať?“
„Ani nie.“
„Na záver mi dovoľte ešte raz vám
zo srdca zablahoželať a položiť
poslednú otázku: V akom odbore
ste reprezentovali našu krajinu?“
„V odbore interpersonálna komunikácia.“
Emília MOLČÁNIOVÁ

Eja KULOVANÝ

CO SI TY VLÁDNOUCÍ
MRCHY JEŠTĚ NEVYMYSLÍ...
Revize kotle (800–1500,- Kč), revize
komína (800,- Kč), v elektřině platím
nesmyslné větráky či slunce, za vodu
Francouze, v tabáku neziskovky. Uhlí je
dneska drahé, a situace čím dál horší,
cenu dřeva vyšroubovali do šílené výše
kvůli nesmyslným štěpkám pro Skopčáky. Zakázali mi kouřit v hospodě, vnitráci mě sledují na internetu, kdekdo mě
může udat za cokoli, všude mě sledují
kamery. Kdekdo mi může vlézt do baráku na kontrolu bůhvíčeho, když chci
jet někam autobusem, tak abych si na
tu cestu šetřil, platím na auto pojistku,
dálniční známku, kontrolu u doktora,
technickou, teď i nějakou pokutu, mám
nařízené pneumatiky, spoustu vybavení, které musím nesmyslně měnit.
K doktorům musím dojíždět a když jdu
do lékárny, tak se nestačím divit té drahotě. V krámě kupuji jedovaté potraviny, výrobky nikdo neopravuje, všechno
se vyhazuje. Na baráku, který jsem
koupil za zdaněné peníze, musím stejně platit daň státu, pojištění, a musím
ho z něčeho udržovat, aby mi nespadl

IL

PROF

Albert DUBOUT

na palici. Kamkoli vlezu na úřad, platím
nějaké poplatky, a ještě na mě čumí, jak
na otravný hmyz.
A mohl bych pokračovat...
A kdekdo se mi snaží vnutit, že můj
největší nepřítel je Rus.... Hovno!
Můj největší nepřítel je tenhle stát
a jeho politici...
Žádný Rus, žádný soused, žádný normální člověk mě tak zavile nepronásleduje a neokrádá, jako ten námi volený
dobytek...
Anonym z netu
Článek zveřejňujeme,
protože vyjadřuje stanovisko redakce

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

PERLIČKY ZO
ŠKOLY A OKOLIA
• Vraciam ti opravenú domácu úlohu. Povedz otcovi, že sa už dosť
zlepšil, ale stále to nie je to, čo od
neho očakávam.

sa narodil v roku 1905 V Marseille, teda ide vlastne o klasika, aj keď to
tak vôbec nevyzerá. Jeho kresby sú samostatné príbehy, sú to grotesky,
ani jedna nemá len jednu pointu. Treba ich čítať, študovať, lúštiť. Vymyká sa z radu iných karikaturistov svojej doby, ale ani neskôr našiel
priamych nasledovníkov.
Pre dnešného čitateľa bude určite objavom aj prekvapením. Vydal
niekoľko kníh svojich prác, ale venoval sa aj ilustrácii a spolupracoval
s filmom. Veď už mnohé jeho kresby sú vlastne takými malými veselými
groteskami, ako som spomenul už vyššie.

• Ty si také drevo, že skoro pochybujem o tom, že pochádzaš tiež
z opice.
• Kto nabudúce nebude mať
domácu úlohu a ešte k tomu
naškrabanú, dostane poznámku.

Miro VICO

• Naši predkovia síce hovorili: jedz
do polosýta a pi do polopita, ale
určite nie spi dopoludnia.

Jé, ryba!

• Čo nie je ničie, to neničte. Je to
nás všetkých.
• Dom pred ktorým stojíme, má
nesmierne zaujímavú minulosť,
lenže ju nikto nepozná.
• Ty by si dokázal prekonať len
rýchlosť v behu po schodoch po
zvonení.
• Na koniec radu ťa nepostavím.
Tam už niekto stojí.
• Dnes budeme preberať gule, ale
tie vy dobre poznáte.
• Taký neandertálec by sa zbláznil,
keby mu niekto povedal pojem
odmocnina.

Bože, ten Dubout!

Prepáčte prosím, je tu kancelária poisťovne?

• Na minulej hodine sme sa učili
o mozgu. Dnes to opakovať nebudeme, dnes mám v hlave niečo
iné.
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VERŠÍČKY
NA ŠKOLSKÉ
PERLIČKY
Na tankových lodiach
prevážajú tanky.
Filadelfia je
schopnosť zbierať známky.
Z muchy díler chorôb
prenosných sa stane.
Hokejové mužstvo
maskota má v bráne.
Z paradajok otlak
spravíme si sami.
Hôrnych chlapcov bili
drábi obuškami.
Zahrievaním zimy
vzniká teplé leto.
Vlajky ukazujú
odkiaľ fúka vietor.
Dvanásť parožkov má
dvanástornik jeleň.
Psovi nesmú chýbať
pesticidy v tele.
Notár odborníkom
skvelým na noty je.
V reštaurácii si
reštaurátor žije.
Z útrob činnej sopky
tečie sopeľ vriaci.
V Afrike sa robia
čierni snehuliaci.

ŽELEZNIČNÉ UZLY LACA TORMU

Jozef BILY

BLÍŽI SA MAREC – MESIAC KNIHY

LYŽU
JEME

Tak napríklad, ja som čítal žiacku knižku, vojenskú knižku s povolávacím rozkazom (modrú nie), predtým preukaz branca, potom stranícku červenú knižku, preukaz iskry, pioniera,
zväzáka, istý čas zväzu vysokoškolákov, birmovný list, pamiatku na sväté prijímanie, vysokoškolský index, index Večernej univerzity marxizmu-leninizmu, Leninove spisy žiaľ nie,
uznesenia zjazdov komunistickej strany, vlakový a autobusový žiacky preukaz, študentský
preukaz na stravenky, členskú knižku Československej vedeckotechnickej spoločnosti, preukaz zlepšovateľa aj Zväzarmu, občiansky preukaz, identifikačnú kartu, brožúru Poučenie
z krízového vývoja, referáty na politické školenia, zbrojný preukaz a preukaz Združenia technických a športových činností, preukaz na hlavu, preukaz zväzu záhradkárov, Zväzu českoslovesko-sovietskeho priateľstva, preukaz ROH, vodičák a knihu jázd, technický preukaz, preukaz nositeľa streborného odznaku brigády socialistickej práce, Československého zväzu žien,
rybársky, poľovnícky lístok, čitateľské preukazy, zamestnanecký preukaz a pracovné hodnotenia, viaceré pasy, výpis z registra trestov, dôchodcovský preukaz, električenku, zdravotný
preukaz na doma aj pre zahraničie, preukaz VIP iba z diaľky, nákupné karty, benzínové bloky
a kupóny, vkladnú knižku, knižku držiteľa investičných kupónov atď.
Jednoducho, boli a sme sčítaný vzdelaný adaptibilný národ.
dedo -Pejo-

KAMEŇÁK
- Drahý, všimol si si, že náš nový
sused, keď sa vracia domov z prá
ce, pobozká svoju ženu? Ty to pre
čo nerobíš?
- Pretože ja ju ešte tak dobre ne
poznám.

Jeden sa pýta druhého:
- Prečo nosíš o dve čísla men
šie
topánky?
- Vieš, doma mám škaredú man

želku, syn sa zle učí a svokra
na
mňa celé dni len kričí. Keď príd
em
domov, tak jediná moja radosť
je,
keď si dám ti topánky dole.

Pri pive hovorí jeden druhému:
- Tie náplasti na chudnutie sú perfektná vec.
- Odskúšal si to?
- To nie, ale pred týždňom som žene
zalepil hubu. Už schudla desať kíl.

ČERTOVSKÉ OBRÁZKY ĽUBA RADENU

VIII
DVOJTÝŽDEŇ

NA TENTO

Angínu si na krku
udržiavame zmrzlinou.

RECEPT
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POĽOVNÍCKA
ŠPECIALITA NA DIVOKO

DEREŠ FEDORA VICA

HOLD SVINI
Sviňa je taká, aká je:
Z válova žerie pomyje,
Nežiada záchod splachovací,
Netúži po nijakej práci,
Ba ani po tých perlách z bájky.
Zakrochká občas znenazdajky,
A keď sa naštve, trocha kvičí,
Netušiac, že raz skončí v lynči.
Kabáty sviňa neprezlieka,
Teší sa na svoj prídel mlieka.
A sviňa svini nezávidí Dokážu to len hominidi.
Na druhej strane zas a znova
Odtláča družky od válova.
A jedna sviňa druhú špiní Taký Boh určil osud svini.
Netreba chodiť ďaleko Porovnať sviňu s človekom
Uráža hrdosť každej svine.
Nežiada sviňa groše všimné...

...A DEREŠ Andr
eja MIŠANKA

ALARMUJÚCA UDALOSŤ
NAŽIVO A V KOCKE
- OKRESNÉ MESTO V OHROZENÍ!

Želáme vám ničím nerušenú
dobrú chuť!

(Pokračovanie zo str. 1)
V skorých ranných hodinách, keď Prešovčania ešte hlboko drichmali,
väčšinu z nich zobudila drsne a protivne odpudzujúco znejúca folklórna hudba. To na jednom z tunajších sídlisk, ktoré si neželá byť menované, bezdomovcovi Jančimu Osuheľovi vyhrávali v bruchu cigáni
ostošesť. A namojdušu a namojveru neprestali, kým z okolitých okien
vyrušení spáči naňho nevyhádzali gastronomické nehnuteľnosti.
Ráno, keď išli do práce, zazreli ho pri jednom z kontajnerov ako si spokojne odfukuje na bobkových listoch, vulgo na vavrínoch. Ejha! Ťaj!

-atak-

Andy VÔDZKA

RISTOV:

PRE KARIKATU
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Marcel KRIŠTOFOVIČ

ŠPORTOVÉ OFRFĽANCE

/ Stano VEREŠVÁRSKY

O KĽUČKÁCH

Aj futbalista niekedy dokáže kľučkovať aj medzi paragrafmi

NOS

Bodnutie noža stačí - ach!
A už je sviňa na márach.
V divokom ľudia ošiali
Obetu bohom nedali.

Mohol byť úspešný vďaka svojmu nosu na góly. Keby ho
nemal čoraz červenší od alkoholu

PRÍČINA ZLYHANIA

Diváci vraj hnali hráčov neustále vpred, preto nehrali smerom
dozadu takmer nič

A najviac chvály sviňa zožne
Po smrti, kedy s úctou zbožne
Klobáska, hurka, slanina
Posmrtný život začína.
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Obetný oltár... Kto má smolu,
Nažerie sa cholesterolu,
Po škvarkách bárs aj v negližé
Si mastné pery olíže.
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Prasacou chrípkou, až to mrazí,
Človeka sviňa nenakazí.
Lež vírus v človeku čo hnije,
Je zdrojom svinskej pandémie.

v s o b rca
a
11. m

To človek je pred sviňou vinný Hold by mal vzdávať každej svini
(štvornohej, samozrejme)
A postaviť jej pomník taký,
Čo dočiahne až nad oblaky!
Venujem všetkým poctivým sviniam.
Drago MIKA

Po poľovačke, keď poľovníkov odvezú na záchytku (pokiaľ ešte nie
je zrušená) a zvyšok do nemocnice, vyberieme sa do lesa a pozbierame všetko, čo má štyri nohy.
Len výnimočne, ak k nám majú
prísť na návštevu kanibali, pozbierame aj to, čo má dve nohy.
Získané mäso roztriedime podľa farieb, vykôstkujeme a necháme odležať, prípadne odsedieť.
Potom mäso jemne naklepeme
obuškom. Potrieme ho zmesou
roztretého cesnaku, do ktorého
sme pridali v mlieku rozpustený
telefónny zoznam.
Mäso krátko pečieme a hneď
konzumujeme. Počas konzumácie
si naplno pustíme rockovú hudbu,
od ktorej načisto zdivieme, čo aj
bolo cieľom našej poľovníckej špeciality na divoko.

Kresba: Henryk CEBULA, Poľsko

JEDINÁ OTÁZKA,

?
ALEBO

VY SA PÝTATE, MY
NEODPOVEDÁME:
Keby boli zrušené vyš
šie
územné celky, ako to
na
vrhovali niektorí poslan
ci,
dozvedeli by sa o tom vča
s
aj župy a kraje alebo by
sa
z nich automaticky stali
niž
šie územné celky?
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