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

Hovorí sa, že deti, blázni a filozofi hovoria pravdu. Preto deti bijú, bláznov
zatvárajú a filozofov nechápu.

Humor je tá oblasť života, kde človek zabudne na každodenné starosti a strasti a má pocit, že naozaj všetko naokolo je také, aké ma
byť. Potom však precitne, úsmev
z tváre zmizne a pribudnú vrásky.
Život bez problémov samozrejme nejestvuje, ale ich riešenie je
mnohokrát skryté až v humorne
jednoduchých riešeniach. Skrátka, neviem si predstaviť život bez
humoru!

Najväčším trestom za bigamiu
sú dve svokry.
D. SAUNER
ODKAZ

Som v krčme, prídem o dve hodiny. Ak
neprídem, čítaj znova.

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

V jedinom prípade by som mohol vidieť v ženách hviezdy – keby večer vychádzali a ráno
zasa mizli

Samozrejme život prináša mnoho vtipných a humorných situá
cií. Ja si pamätám ako sme za vysokoškolských čias navštevovali
internát a keď sa minuli všetky
peniaze, ktoré šli väčšinou na
svetské radosti a nastúpil hlad,
hľadali sa rôzne postupy ako
sa dostať k jedlu. Raz v januári
sme sa vrátili z vychýrenej vysokoškolskej diskotéky - HVIEZDA
- a čuduj sa svete, mali sme aj
chlieb, chutnú klobásku, horčicu, no ešte niečo nám v tom
stave veľmi chýbalo a to bola
cibuľa. Spomenuli sme si, že
dievčatá bývajúce o poschodie
nižšie priamo pod našim oknom, ktoré sa využívalo aj ako
chladnička, mali zavesenú igelitku aj s cibuľkou. Tak sme vyhotovili z pružiny v matraci dlhý
hák a elegantne sme si tú tašku
okolo druhej ráno vytiahli hore
na izbu cez okno k nám a samozrejme s veľkou chuťou skonzumovali celý jej obsah. Na druhý
deň ráno sa otvorili dvere na
našej izbe, kde vpálila dotyčná
majiteľka tašky a povedala túto
krásnu vetu: "Vy idioti opití, to,
že ste celú noc spievali Nirvanu a Metallicu mi nevadí, že mi
okolo okna preletelo asi 20 špakov tiež nie, ale že ste požrali
cibuľky tulipánov, čo som kúpila za štipendium svojej mamke,
toto ma už dožralo!!!!" A odvtedy nás na škole volali kvietky...

Fedor VICO

❸ Ktorá oblasť spoločenské
ho života je podľa vás najväč
ším inšpirátorom humoru?
Neexistuje oblasť v ktorej by sa
nedal nájsť humor a vtip. Ako
komunálny politik môžem zodpokračovanie na strane II...

Andrej MIŠANEK

Valeri KURTU, Moldavsko
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povedne prehlásiť, že aj počas
zasadnutí zastupiteľstva dochádza k humorným situáciám a ešte
smiešnejším rozhodnutiam. Mnohokrát je to však bohužiaľ smiech
cez slzy a na škodu obyvateľov,
konkrétne v mojom prípade Prešovčanov.
❹ Ak máte - mohli by ste
nám prezradiť rebríček:
a) najveselších politikov
b) najsmiešnejších politikov?
Áno mám, ale keďže dobré sa
chváli samo, tak nepoznám veselšieho politika ako seba, Ruda
Dupkalu a čo sa týka najsmiešnejšieho, ak nehovoríme o zovňajšku a výzore, keďže všetci sme
akí sme, ale hovoríme o vyjadrovacích prostriedkoch, tak mojim
TOP favoritom bol pán poslanec
Ján Ľupták. ☺
❺ Máte obľúbenú anekdotu?
Mojou najobľúbenejšou anekdotou je výrok jedného literáta,
ktorý hovorí: "Poézia nás učí ako
ženy zbožňovať, próza ako ženy
milovať, psychológia ako s nimi žiť
a právnická literatúra ako sa s nimi
rozvádzať." ☺

❻ Stali ste sa niekedy objek
tom žartovania? Ako to na vás
pôsobilo?
Áno, stal a mnohokrát, no úprimne
povedané beriem to totálne v pohodičke, keďže človek, ktorý si
nevie vystreliť alebo urobiť žart
sám zo seba, nemá právo robiť to
isté voči iným ľuďom.
❼ Je pre vás humor nevy
hnutnou súčasťou života,
alebo sa bez humoru pokojne
zaobídete?

SLOVNÍK (TAKMER) CUDZÍCH SLOV
Každý človek je vybavený určitými možnosťami, určitými limitmi,
o ktorých samozrejme nemá ani
tušenie. Je len vecou každého jednotlivca, či má dosť ctižiadosti, aby
sa priblížil k tejto pomyselnej hranici, alebo rezignuje a ostane dole,
alebo niekde uprostred. Ctižiadosť
je teda zjavne pozitívny hnací motor
konania.
Ale čo, ak ctižiadosť ovládne človeka, ktorého hranice možností sú
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niekde nízko. Môže samotná ctižiadosť posúvať tieto hranice, tieto
limity?
Zjednodušme si to. Pozrime sa
okolo seba a ak budeme len trochu
objektívni, zistíme, že:
a/ možnosti ľudí obecne sú veľmi
obmedzené
b/ počet ľudí, ktorí tušia svoje
možnosti a rešpektujú ich je žalost-

Ak by nejestvoval humor, už dávno by nejestvovalo ľudstvo. Veď je
dokázané, že humor lieči.☺
❽ Chcete sa sám seba na
niečo opýtať? Ak áno, dajte si
na svoju otázku aj odpoveď.
Chcel by som položiť zázračnému zrkadlu tú známu otázku:
"Zrkadielko, povedzže mi, kto je
najkrajší na svete." A odpoveď by
znela: "Prosím ťa, uhni, lebo nevidím." ☺☺☺

ne malý
c/ počet ľudí, ktorých možnosti sú
veľmi nízko a ambície príliš vysoko,
je (bohužiaľ) žalostne veľký.
Záver: Nebezpečenstvo hrozí
predovšetkým zo strany ctižiadostivých hlupákov.
Mojou ctižiadosťou bolo overiť
si, ako sa „ctižiadosť“ povie v iných
jazykoch. Rusi hovoria o „čistoľubii“,
Nemci o „der Ehrgeiz–i“, Angličania
o „ambition“ (a to sa ešte vysloví
„embišn“). Nuž nedohovorili by sme
sa. Asi každý z nás má iné ambície,
inú ctižiadosť. Nech to obraciam
tak či onak, nech sa na to pozerám
z tej či onej strany, s „ctižádosti“ sú
nám najbližšie Česi. Ale neviem, či
to tu mám propagovať. Mnohí by so
mnou nemuseli súhlasiť - jednoducho majú inú ctižiadosť.
Neviem, čo je to za čudná asociácia, ale spomenul som si na jednu
otázku pre Rádio Jerevan. Nebudem
to prekladať, v ruštine to je absolútne zrozumiteľné, ale hlavne, vyznieva to vtipnejšie.
Pýtajú sa Rádia Jerevan: „Skažíte,
požalujsta, možno kupíť čestnogo
čeloveka?“ Rádio Jerevan odpovedá: „Kupiť nemožno, no prodať možno“.
Píše Miroslav VICO
Kreslí Fedor VICO
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JAJKELE:
„Sára, my úspešne starneme,
a fašizmus a komunizmus
úspešne mladne.“
Tomáš Janovic

Eva JARÁB

Rasťo VISOKAI

JEDNODUCHO

To, čo sa jednoducho nerobí
- spravíme celkom jednoducho...
Milan HODÁL

POLITOLOGIZMY Milana KENDU

Teodor ŠAPIN

ZAMATOVÁ EUFÓRIA
Osly na rozdiel od ľudí pred bitúnkom nehíkajú obdivom.

ZÁKLADNÉ PRAVIDLO DEMAGÓGA
Kto znásilní pravdu, starostlivo pozapína gombíky na jej plášti.

ANI GENTLEMAN
KOMENSKÝ BY ZAPLAKAL
Co spojuje osobnosti
Husák-Terazky-Babiš-Komenský?
Kdo je slyšel mluvit ví,
že jazyk československý.
(Ti první tři s tím měli praxi,
čtvrtý je jen kvůli rýmu, jaksi.)
Jiří MIKULKA

Ani ten najväčší gentleman neuvoľní žene vedúce miesto.

KTO NEVIE ZAVÁDZAŤ
Kto vo vrcholovej politike nevie zavádzať, ten zavadzia.

JE TO IBA TIEŇ
Nevkladá do žiadnej banky, neberú ho do Smotánky.

ZACHRÁŇME VLKA!
Zachráňme vlka! Nech sa našinci na salašoch majú na čo vyhovárať.
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Politici, len si naďalej žite
ako prasatá v žite. Ale
nezabúdajte, že väčšina
Slovákov má najkrajšie
spomienky na zabíjačku...
Bruno HORECKÝ

Čo môžeš urobiť zajtra,
neodkladaj na dnes.

Stanislav VEREŠVÁRSKY

ŠŤASTIE
V NEŠŤASTÍ
Ukradli mi
opla,
sedela v ňom
svokra.
Emília MOLČÁNIOVÁ
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MÁJOVÝ INFOSERVUS
Hore háj, dolu háj, všade je naj. Ajajáj, je tu máj - víta ho muž,
žena, gay. Slovom - poézia na dosah ruky, nohy a iných končatín.
Mesiac, ktorý nemá páru, ale samý párik. A ten májový vzduch
ako si len rozvoniava! Tu intimsprejom, hentam antipom, bárskde
naftalínom i euríčkami a všelikade bryndzou.
Láska je májová kategória, ba ktosi už predo mnou vyriekol,
myslím, že som to bol ja, že láska je druh vojny. Isteže, kto miluje,
bojuje o spriaznenú bytosť zubami- nechtami od vidím do nepočujem. A keď už má pocit, že je všetko aspoň o prsia vyhraté, porazený objekt dáva prednosť inej kubatúre. Ženy chcú prostredníctvom sexu lásku, muži skrz lásku sex. Dospelé osoby ženského
pohlavia mám prečítané, a preto vyhlasujem, že vzhľadom na rozvoj kozmetiky je láska na prvý pohľad riskantná.
A vôbec: keď sa dvaja bozkávajú, resp. cmúľajú, tešia sa aj
baktérie. A definícia bozku? Je to dotyk perami ako prejav lásky,
priateľstva i politickej súdržnosti. Pri bozkávaní sa dostáva do
činnosti 39 svalov na hlave i na zvyšku tela, zdvojnásobuje sa
krvný tlak, zvyšuje sa vylučovanie adrenalínu, ktorý ako (ne)
vieme, povzbudzuje činnosť dutého kužeľovitého svalu v hrudi
i vzoru stredného rodu, jáj, veď je to srdce! Ak sa teda budete často
bozkávať, menej sa budete sťažovať na poruchy avizovaného
tlaku, vyvarujete sa embólií, zlého humoru a nespavosti.
A predstavte si, počas jediného božteka stráca každý zamilovaný
zo svojho orgazmu, pardon, organizmu 36 džaulov. Ten, kto sa
často bozkáva a pravidelne číta Bumerang, chudne a žije o päť
rokov dlhšie. Tak teda cmuk, cmuk, cmuk, Slováci, ale aj príslušníci
národnostných menšín! A do čítania!
Jackie LE-CHAN

Ján GREXA / AFORIZMY
• Hypochonder dostane morskú
chorobu aj na Sahare.
• Okná by sme mali otvárať kvôl
i vetraniu a nie kvôli defenestráciám.

Svěřili mu pár razítek, a už je z něj parazítek / J. SEKERA
Slovenská verzia: Zverili mu pár pečiatok, a už je z neho
Počiatek / Fedor VICO

Fero MRÁZ

UFO GRAMY
Tomáša MAJERNÍKA

ODHALENÝ PÁCHATEĽ
Chcete vedieť vysvetlenie?
Tu je moja glosa:
Zistil som – keď ufón klame,
dymí sa mu z nosa.
KLEBETA
Vzal si ufón za ženu
múdru Afroditu.
Mával pre ňou komplexy,
mala maturitu.

SPRÁVY

SLOVENSKEJ
MALEJ
STRANY
ÚNOS TRÉNEROVHO SYNA
My, Slovenská malá strana, vyzývame prezidenta republiky, aby
čo najskôr rozhodol o amnestii na
všetky skutky spojené s únosom
trénerovho syna. Trénerov syn sa
ocitol na neznámom mieste v Bratislave, samozrejme, že netuší
ako. V aute, ktoré policajti zastavili nesedel, a ak sedel, tak o tom
nevedel. Zrejme sedel niekomu na
kolenách, alebo na jeho kolenách
niekto sedel. V aute okrem neho sedelo neznáme množstvo mladých
ľudí, zhruba od jedného do desiatich, ale keďže išlo o neznáme auto,

je celkom možné, že v ňom nikto
nesedel, ale rútilo sa nocou po bratislavských uliciach zrejme samospádom. Je možné, že bola zle zatiahnutá ručná brzda. Ide teraz len
o to, komu auto patrilo, pretože počas jazdy niekoľkokrát zmenilo majiteľa. Trénerov syn šoférovať nemohol, pretože musel asistovať pri
prepisovaní auta na ďalších a ďalších majiteľov. Je teda celkom jasné, že za takýchto okolností sa skutok nemohol stať. Treba vziať tiež
do úvahy, že policajt, ktorý predmetné auto zastavil vôbec nefúkal,
takže je dôvodné podozrenie, že
bol pod vplyvom alkoholu, alebo
iných návykových látok. Normálny
policajt, ktorý by sa neposilnil, by
si neterúfol také drahé auto vôbec
zastavovať. Keby mali policajti zastavovať všetky autá, ktoré porušujú dopravné predpisy, do roka

Jozef JURKO

by nebolo v bratislavských uliciach
jediné drahšie auto a Slovenský
rozhlas by nemal pre koho vysielať
Zelenú vlnu s varovaním vodičov,
kde práve na takých pirátov sú nastražené radary. Jednoduchšie by
bolo udeliť amnestiu pre priestupky všetkých áut, ktoré sú drahšie
ako 10 000 eur. A keby časom bola
amnestia zrušená, nič by sa nestalo. O dvadsať rokov už budú autá
behať nielen po Bratislave, ale po
celom svete bez šoférov, a policajti
už budú dávno zamestnaní niekde
pri triedení odpadu, alebo na iných
miestach, kde nebudú potrebovať
konkrétnu kvalifikáciu.

Predmetné auto, ktorého poznávacie číslo sa nepodarilo identifikovať.
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Drago MIKA

HORUCO
Švici slunko až do poražeňa,
U kešeňi ňemam na pivo,
Ňema euro aňi moja žena Co to, Bože, ňeška za život?
Kediška me buľi kamaraci,
Poplaciľi jeden druhomu.
Chto me zbači ňeška, ta še straci,
Pozamika dzvere do domu.
Ňečapuje kačmar na šekeru,
Ňenaľeje aňi poldeci.
Dze še u nas skupi ľudze beru?
Podražel i čungau pre dzeci.
Kebi bulo pivo na požičku Na tri splatki abo na štiri Do založňi bi mi odňis švičku,
Ket už kačmar taki ňeščiri.
Za tri švički pozvem kamaratku Ukradnuc jich možem z koscela Obľekla bi sukňu minikratku,
Karčma bi ľem na nas patrela.
Ňepatri še kradnuc u kosceľe,
Rucaju tam centi do dzvoňčka.
Zadarmo mi kačmar ňenaľeje,
Aňi kebi mi ho pobočkal.
Bo kačmar ma šerco zos kameňa Rozbijac z ňim može orechi.
Buchňem z dzvermi, povim:
-Dovidzeňa!
Pojdzem vipic pivo na Čechi!

.........................................................
MALÝ KURZ
VEĽKOOZOROVČINY:
Švicic - svietiť
Kešeň - vrecko
Kediška - voľakedy
Zbačic - zbadať
Čungau - žuvačka
Švička - sviečka
Ščiri - štedrý
Patrec - pozerať (sa)
Dzvončok - zvonček

VODNÁŘ 21.1. - 19.2.
Vaše vlohy pro vytváření
průserú všeho druhu se
projeví v celé své obludnosti. To vás muže poznamenat do konce vašeho,
jinak dlouhého, života.
Prodlužte si ho třeba tím,
že přestanete chlastat
a číst denní tisk.
RYBY 20.2. - 20.3.
Cloumají s vámi vášně.
Můžete tomu čelit jedině
tím, že se stanete členem
jakéhokoliv humanitárního sdružení nebo jednotky rychlého nasazení.

Tento měsíc je pro vás
nejvhodnější období k započetí intenzívního studia
čehokoliv. Doporučené
obory: medicína, atomová fyzika, kvantová mechanika, astronomie….

Rabinovič napísal list: „Moskva,
Kremeľ súdruhovi Leninovi.“ Zavolali ho na ÚV a opýtali sa ho.
„Vy neviete, že Lenin zomrel, Rabinovič?“
„To áno, pre úbohého Rabinoviča
Lenin zomrel, ale pre vás je stále
živý.“

RAK 22.6. - 22.7.
Vaše problémy komunikace s ostatními lidmi
lehce vyřešíte zakoupením megafonu. Nebo naslouchátka.

„Sára, Sárinka, predstav si, dnes
som vstúpil do strany.“
„Že sa už, Abrahám konečne nenaučíš pozerať sa pod nohy.“
Pýtajú sa Chajmoviča: „Aký je váš
pomer k sovietskej vláde?“
„Ako k vlastnej žene.“
„A to je aký?“
„Je to veľmi jednoduché. Trochu
sa jej bojím, trochu na ňu nadávam, trochu ju chválim, trochu milujem, ale aj tak by som ju strašne
rád vymenil za inú.“

LEV 23.7. - 23.8.
Pokud máte naprostý odpor ke psům všeho druhu,
máte skvělou příležitost
se tohoto pocitu zbavit.
Kupte si toho největšího a nejdražšího hafana
a myslete si, že je to třeba
kůň.

BARAN 21.3. - 20.4.
Zvyknete si konečně na
to, že vaše sexuální problémy, a s nimi spojené
deprese, nebudou stále
řešit maminka s tatínkem. Postavte se na vlastní nohy a to ostatní...

PANNA 24.8. - 23.9.
Tento měsíc vás čeká absolutní pohoda s lidmi, od
kterých byste to vůbec
nečekali. Pozor jen na nechtěné početí a pohlavní
choroby.

BÝK 21.4. - 20.5.
Konec nadějí na vylepšení vaší finanční situace!
Smiřte se s tím, že v dohledné době se z vás milionář nestane.

VÁHY 24.9. - 23.10.
Dejte si pozor na to, co říkáte, komu to říkáte a kde
to říkáte. Tento měsíc se
zásadně neřiďte příslovím: „Líná huba, holé neštěstí“

BLÍŽENCI 21.5. - 21.6.
Přiznejte si, že vaše znalosti ve spoustě oborů se
rovnají absolutní nule.

ŠTÍR 24.10. - 22.11.
Katastrofa, která se na
vás řítí, nemusí být nutně
nevyhnutelná. Nebuďte

ÚSTAVNÝ NÁVRH
Nad Tatrou sa blýska,
že aj hromy bijú!
Zastavme ich bratia,
veď sa kauzy stratia!

Eja KULOVANÝ

odevzdaní fatalisté a odjeďte hodně daleko. Doporučená místa pobytu:
Severní Amerika, Hawai,
Austrálie, Nový Zéland
a v nejhorším
případě
Švýcarsko.
STŘELEC: 23.11. 21.12.
Pozor na vitamíny! Pokud si myslíte, že jsou pro
váš život nezbytné, tak
se hrubě mýlíte! Zkuste
to tento měsíc bez nich
a uvidíte, jak se vám organismus krásně vyčistí.

Svet sa stále zmenšuje,
tadiel,
len krok je na druhý sve
,
žší
ľudia sú si stále bli
čochvíľa už nadostrel!

Ladislav BELICA

Mikuláš JARÁBEK

KOZOROH 22.12. 20.1.
Upevněte svoje sebevědomí! Pokuste se sami
sobě dokázat, že umíte,
když chcete! Pokuste se
celý týden nechlastat,
nebo naopak...
Na základe dohody o reciprocite publikujeme niektoré materiály z českého
humoristického
časopisu
SORRY.

SEXUÁLNA ANOMÁLIA
Nič nie je nemožné,
aj vám sa to môže stať,
prehltnete viagru,
zostane vám rozum stáť.
Emília MOLČÁNIOVÁ

(franc. pou
r féliciter)
je v spojen
topočtom
í s leskratka b
lahoprajnej
voročnej fo
normulky. S
lením auto
láskavým
rov
dovomalých súkr pokračujeme v pub
likovaní tý
omných die
chto
lok (a doned
intímnych
s provokatí
ávna i celk
vnym obsa
do redakci
hom, ktoré om
í rad
autori
pamäti vym šej ani neposielali),
ktoré si od
ieňajú med
nezi sebou zn
uplynulého
ámi na sklo
roka. Odke
nku
d
tak v pošt
ovej obálke y však funguje inte
rnet,
už iba zrie
máte vo sv
dkavo. Ak
ojej zbierk
teda
e vtipné al
vé novoro
ebo inak za
čenky, kto
ujímaré b
čitateľov, p
rosíme o ic y mohli zaujať aj naš
h zaslanie
ich
do redakci
e.

Břetislav KOVAŘÍK

Vlado MEŠÁR

Na straníckej schôdzi hovorí predseda Rabinovičovi:
„Prečo ste sa neprihlásili o slovo?
Vy nemáte vlastný názor?“
„Názor by so mal, ale nesúhlasáím
s ním.“

ŽIDOVS
KÉ
ANEKDO
TY

PF

Jaroslav MALÁK

Prvomájové oslavy. Abramson vyvesil na balkóne plagát: „Ďakujem
súdruhovi Stalinovi za svoje šťastné detstvo!“
„Počúvaj, Áron Mojsejevič,“ vraví mu sused. „Keď ty si bol dieťa,
Stalin ešte nebol na svete!“
„No práve!“

Miroslav MOTYČÍK

Dvaja Židia idú okolo Lubljanky (sídlo tajnej polície). Jeden si
vzdychne. Druhý na to: „Mne ty
budeš niečo rozprávať.“
Žid príde do obchodu a rozčuľuje
sa:
„Zasa nič nemajú! Ani maslo, ani
syr, ani ocot, o pohanke ani nehovorím.“
Pristúpi k nemu súdruh v civile
a odvádza ho. Po zistení delikventovej totožnosti sa rozvíja tento
rozhovor:
„Občan Chajmovič, prestaňte
s tou atisovietskou propagandou.
Keby bol teraz sedemnásty rok,
jednoducho by sme vás zastrelili.“
Doma Chajmovič hovorí žene:
„Chvála Bohu, už nemajú ani náboje.“
„Čo si myslíš, boli Adam a Eva Židia?“
„Áno, ale sovietski.“
„Prečo sovietski, a nie jednoducho Židia?“
„Chodiť nahý, mať jedno jablko
pre dve osoby a myslieť si, že žijem v raji, kto iný by to dokázal?“
Po skončení šesťdňovej vojny nastúpil v Moskve do trolejbusu vidiecky vyzerajúci muž a zakričal:
„Sú tu nejakí Židia? Tak bude to,
sú tu?“
Po krátkej pauze sa jeden ozve:
„Sú. No a čo?“
„Frajeri!“
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VERŠÍČKY
NA ŠKOLSKÉ
PERLIČKY
Pri lyžovaní to
z kopca ide s nami.
Polievky sa v Číne
jedia paličkami.
Cicavcom je komár,
lebo nám krv cicia.
Rybár slané ryby
údi na udiciach.
Jódlovanie zvládne
spevák s jódom v tele.
Prsty patria medzi
ukazovatele.
Bez morí by bol svet
bez nadmorskej výšky.
Mimozemšťanov k nám
vozia kozmodisky.
Orgazmom sa volá
telo, ktoré žije.
Mobilmi štát robí
mobilizácie.
Senátora máme
na sušenie sena.
Láskou Detvana je
Hájnikova žena.
V aforizmoch musia
myšlienky byť bez slov.
Na sedenie slúži
ministerské kreslo.

Jozef BILY

PERLIČKY ZO
ŠKOLY A OKOLIA
• Pretože mi nikto neverí, stanem
sa meteorom a budem predpovedať počasie.
• Niekedy mi rodičia pomáhajú so
zberom. Doňho dávame papier,
kosti, handry a dravé kovy.
• Stratil som topánku. Ktorú, to ti
poviem, až keď nájdem tú druhú.
• Keď prídem do Ostravy, padne mi
hneď do rúk popolček.
• V Bratislave je zasa tá zaujímavosť, že tam býva moja teta.
• Mám rád zemiaky
v ohníčku zaživa.

upečené

• Mám krivé nohy, ale skrivili sa mi
teplom a futbalom.
• Mne nenaskakuje husia koža, ale
moja vlastná.
• Vôbec sa nebojím ísť večer na
dvor. My totiž žiadny nemáme.
• Mám staršiu sestru ako som ja,
pretože keď som sa narodil ona
už bola staršia.
• Na Vianoce som dostal lyže
a ona chrípku.
• Som celý po otcovi, ale on si už
nemôže zlepšiť známky.

Rasťo VISOKAI

Archeológ
je
ideálny manžel.
Čím je jeho žena
staršia, tým je
pre neho príťažlivejšia.
Agatha CHRISTIE

Marcel KRIŠTOFOVIČ

Nikto sa neteší z pomsty
viac ako žena.
Decimus Iunius Iuvenalis,
rímsky básnik

ZÁCHYTKA
V SPOMÍNKÁCH
ALKOHOLIKA
Pred opicú, po opici,
ket to režim nemjěl v rici,
bujarí, či nezurvalci,
opilci aj ožralci,
v kachličkách a separé,
po tem chlastu nezdare,
ket márná byla osvjěta,
ze záchytky jakš-takš išli do svjěta.
Jak to ale v dobjě dnešňí,
ket nedovolí flow ten kešňí,
ket krf prúdzí v alkoholi,
dochtor takú léčbu zvolí,
na interně hláfka bolí,
či u cvokára vášně skolíš.
(Mýtus, že tam asi vážně chorí,
špiritus ten lachko zboril...)

Andrej MIŠANEK

Tak píšu blús len o sanitce,
o izbičce na záchytce,
o sprške aj o toaletě,
kde trízvjěl sem já v zímjě, v létě.
Smutné moje šnapsu blús,
stvrdli játra, pijú džús.
Kebych to byl enem tušil,
neštrngal bych, zacpal uši.
Stvrdlo srdce, smutek v duši,
demokrat mi hotel zrušil.
dědo PEJO,
pot vplyvem C2H5OH, že jo...

Laco TVERĎÁK

O BL O N D ÍN AC H

Blondínu v aute zastaví
policajt a vraví jej:
- Pani, prekročili ste päť
desiatku.
- Ja viem, to ma ale robí
staršou ten klobúk.
Prečo blondíny otvárajú
pred pôrodom okno?
- No predsa aby mohol pri
letieť bocian.

VI
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ZOPÁR ZO ZÁHORIA
Kartárka vješči Štefovi budúcnost:
„Vidzím krásnú vilu, bazén, luxusňí auto, krásnú muadú ženu...
a fčil vidzím aj vás!“
„Ano? A co robím?“
„Kukáte na to šecko dzírú v puoce.“
Mara sa pýtá svojého Jana:
„Jane, keby som spadua do Dunaja, skočiu bys pro mja?“
„A ked povím ano, spadneš?“
„Strýcu Jane, mjeli byste prestat
pit!“
„Ked já sem už starý!“
„Prestat pit neňi ňikedy neskoro.“
„Tak potom to mám ešče čas!“

Oliver SOLGA

a
Juraj CAJCHAN

náročnejšie:
Neviem, čo je finančnebo vyzliekať
ale
obliekať manželku
priateľku? / HH
, ako dievčaBozk je najkrajší spôsob
Jerzy LEC
law
nis
Sta
ťu zavrieť ústa /
nežili, bolo
Keby manželia spolu
manželstiev
ých
stn
by viac šťa
/ F. NIETZSCHE

POSLEDNÉ SLOVÁ...
• Dám si tých tabletiek viac. Hád
am
zaspím skôr.
• Ahoj Fero.. to si ty? A čo tu robí
š
v banke s pančuchou na hlave?

POZORUHODNÉ VÝROKY
V KAVIARNI
Jožo - Dnes tu majú výnimočne dobré
víno.
Jano – Áno, lebo im zamrzol vodovod.
ROZHOVOR V KRČME:
- Doktor mi zakázal víno, ženy a spev.
- A dodržiavaš to?
- Veru, už mesiac som si nezaspieval.

Ladislav BELICA

Krásna žena nemá byť príliš inteligentná. To rozptyľuje pozornosť / Marcel ACHARD, francúzsky dramatik

TEST ZRUČNOSTI
1. Dokážete na prvýkrát trafiť
klinec po hlavičke?
a. zakaždým
b. len keď nefúka vietor
c. zatĺkam len svoje klamstvá

Je to už tak, že sa kradne všade. A kradne sa
aj v oblasti karikatúry. Ale sú aj témy, kde toto
podozrenie padá, pretože je absolútne jasné, že
nápad na takúto tému je vo vzduchu a raz za čas
ho spracuje snáď každý karikaturista. A toto je
ten prípad. Je však natoľko príťažlivý, že by bola
veľká škoda ho ignorovať.
-mv-

POZ

OR
OKO
!

2. Viete kráčať na dvojitom
rebríku?
a. viem aj utekať
b. stane sa, že ma to poradne bolí
c. už som pri tom vypadol z okna
3. Viete vymeniť vypálenú
žiarovku?
a. suseda ma kvôli tomu zbožňuje
b. mám alergiu na striedavý prúd
c. používam radšej petrolejku
4. Opravovali ste už niekedy
vodovodný kohútik?
a. som riaditeľom vodární a kanalizácií
b. špecializujem sa len na studenú
vodu
c. náš byt nie je poistený na živelné pohromy
Ak máte v odpovediach len samé
„a“, naučte sa hovoriť pravdu.
Ak vám zostali len samé „c“, nezúfajte, všetko sa dá opraviť.
Alexander SCHOLZ

nekdoty
podľa
becedy

j

Profesor KNOBLOCH skúša budúce zdravotné sestry:
„Predstavte si, že vašej spolucestujúcej vo vlaku príde zle. Čo spravíte?“
„Prosím, nič,“ - odvetí jedna zo
žiačok, - „lebo ešte nemám diplom.“
„Ale predstavte si, že ste už diplomovaná sestra. Tak čo by ste
urobili?“
„Prosím nič, predsa by som cestovala v civilných šatách a nikto by
nevedel, že som zdravotníčka.“
Profesora už prešla trpezlivosť:
„Lenže vedľa vás by som sedel ja
a dobre by som vedel, že ste sestra. No tak, cestujúca oproti omdlie! Čo spravíte?“
„Povedala by som: teda tá má ale
z pekla šťastie, že práve s nami
cestuje sám profesor Knobloch.
Maliar YVES KLEIN používal živé
štetce. Pomaľoval nahé modelky
farbami a nechal ich váľať sa po
plátne. Pokyny im dával z rebríka. Keď Timesy uverejnili článok
o jeho tvorivej metóde, obratom dostali list jedného čitateľa:
„O Kleinove obrazy nemám záujem, ale nemohli by ste zariadiť,
aby mi venoval niekoľko použitých štetcov?“
Keď bolo jedno divadlo na zájazde
v Londýne, herci mali program až
do neskorého večera. Ale v hoteli, kde bývali, sa museli logicky
niekde zísť. Treba povedať, že
niektorí vôbec neovládali angličtinu. A s takým helou, oukej a jes
vždy nevystačili. Pri takom nočnom stretnutí v hale hotela herec
JIŘI KODET radostne vítal herca
Braunschlägera: „Človeče, konečne že ideš. Tak by som si dal rád
kávu, ale s tým ofrakovaným tučniakom sa nedohovorím. Pomôž
mi, prosím ťa...“ Braunschläger
mávnutím privolal obsluhujúceho
a povedal: „Kafe!“ O chvíľu bola
káva na stole.
„Ja som sa tu tak trápil,“ - upil si
z kávy Kodet, - „prečo si mi nepovedal, že ten chlap rozumie po
česky.“
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PRIŠLO NÁM ZO ZÁHR

k v poli
utno a duša ho bolí / Sám voja
Bez humoru je človeku sm
na najlepší
seľ
my
týždne naladí moju
Časopis Bumerang každé dva
tón / PLATÓN
ín BRUNOVSKÝ
Bumerang je bohovský / Alb
TELES
pody raději nelez / ARISTO
Bez Bumerangu do české hos
ád na plné
poř
u
jed
a
m
řídím Bumerange
I tady, ve filmovém nebi, se
pecky / Miloš KOPECKÝ
DKOVIČ
en dúšok ako nič / Andrej SLÁ
Bumerang prečítam na jed
postoj / Lev
y
ávn
spr
jímate k problémom
Držím vám palce, lebo zau
Nikolajevič TOLSTOJ
ti obrovský
je pre zdravý vývoj spoločnos
Myslím, že prínos Bumerangu
/ Pjotr Iljič ČAJKOVSKIJ
FULLA
mňa obyčajná nula! / Ľudovít
Kto nečíta Bumerang, je u

Chýbajúci článok medzi zvieratami a skutočnou
ľudskou bytosťou sme s najväčšou pravdepodobnosťou my.
Konrád LORENZ, rakúsky zoológ, zakladateľ modernej etológie

Gunter CANZLER sa narodil
v nemeckom Hanoveri v roku
1925, ale žil prevažne vo Švajčiarsku, kde sa intenzívne
venoval karikatúre (zásadne
bez slov). Jeho kresba je ľahká, veľmi prehľadná s poetickým rozletom. Kreslil situačne príbehy z každodenného
života s veľmi jednoznačnou
a vtipnou pointou. Než začal
kresliť, slúžil ako námorník
na vojenskej lodi a v 50-tých
rokoch pracoval ako pomocný robotník na kávovej plantáži vo Venezuele. Podnetov
mal teda dosť, vidno, že život
okolo seba intenzívne vnímal
a žiadnu situáciu nevidel len
prvoplánovo. Preto dokázal
rozosmievať, a verím, že svojou tvorbou dokáže zaujať
i dnešného čitateľa.

Gunt
er
CANZ
LER

-mv-

ŽELEZNIČNÉ UZLY LACA TORMU

KY

HANÉ MYŠLIEN
ĽUDO MAJER / ZASTRÚ

za vodku.
v Rusku. A, vraj, najčastejšie
• Najčastejšie sa časy menia
ako s dobre
s múdrym hluchonemým,
• Lepšie sa porozprávaš
počujúcim hlupákom.
nepočul som
a najlepšie píšu hladní. Ale
• Spisovatelia vraj najviac
od hladu.
ešte o nikom, kto by čítať
, ale takmer
ovské množstvo poznatkov
• Sú ľudia, ktorí majú obr
žiadne znalosti.
mavím!
vetlenie, tomu to neskôr vyt
• Komu nestačilo moje vys
zadlžujú...
• Dni sa predlžujú, ľudia sa

Ďuro, kedy si vlastne poznal svoju
manželku?
- Približne rok po svadbe.
- Kúpil som si knihu o zabíjaní komárov.
- Aká je ?
- Super! Včera večer som ich ňou
zahlušil asi tridsať.
Policajt naháňa zlodeja a kričí:
- Stoj!
Zodej sa otočí a zreve:
-Ty stoj, teba nikto nenaháňa!

Milan KUPECKÝ / AFORIZMY
• Niektoré prázdne hlavy myslia iba na plné
vrecká.
• Veľa prízemných by sa rado vznášalo.
• Minúť sa dá o vlas, ale trafiť treba na chlp.
• Čistý vzduch vyhľadávajú najčastejšie zlodeji a milenci.
• Ak chcete umývať cudzie hlavy, umyte si
najprv vlastné ruky.
• Tomu, čo ide proti prúdu sa môže stať, že
onedlho pôjde dolu vodou.
• Tí, čo chcú toho veľa stihnúť, často toho
veľa zmeškajú.
• Dajte úplatok radšej už dnes, zajtra by to už
mohlo byť málo.

ČERTOVSKÉ OBRÁZKY ĽUBA RADENU

VIII
DVOJTÝŽDEŇ

NA TENTO

Komora lekárov
odporúča jeden pohár
vína denne.

RECEPT
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VAREŠKOU UHORSKÉHO
ŠĽACHTICA A CESTOVATEĽA SLOVENSKÉHO PÔVODU MÓRICA BEŇOVSKÉHO

Prísady:

DEREŠ FEDORA VICA

Ján GREXA / AFORIZMY
• Doplnkovým športom mnohých
atlétov je
doping-pong
• Súperom by to natreli, keby neb
oli namazaní.
• Čisté šance sa zahadzujú za špin
avé peniaze.

Moja manželka mi riekla, že ma opúšťa, leb
o
som posadnutý futba
lom. A tak som sa jej
opýtal, či odchádza na
prestup alebo na hosťovanie.

• Horúce hlavy nepatria na ľad. Opačný postup
je dovolený.

LIGA
Trikrát sme sa toto mužstvo
už poraziť snažili,
a tak sme ho z veľkej zlosti
aspoň v krčme nabili.
Emília MOLČÁNIOVÁ

• Golonku volali v najväčšej sláve Žiletka. Oholil
nejedného protivníka.
• Zápas mohli odohrať aj v pyžamách. Prvý polčas totiž prespali.

O

a HORECKÉH

un
...a DEREŠ Br

1 kg hladkej alebo obrátenej
múky, ½ kg krištáľového cukru, 3
vajcia do skla, 10 dag masla, ½ litra mlieka (môže byť aj pleťové), 1
Móric, 1 Beňovský, olej, škorica,
karí korenie, oštiepok, valaška, dijonská horčica
Postup:
Zoberieme múku, cukor, vajíčka, sklo, maslo, mlieko, škoricu,
oštiepok, horčicu a Beňovského,
všetko dobre zomelieme a masu
vyvaľkáme na plech. Pečieme aspoň dva dni, podľa toho, aký je
Beňovský tvrdý. Po upečení vytiahneme z pece a dáme ochutnať
kibicom. Ak vydržia, ozdobíme
vlajkou a podávame.
WendY.

Jozef BILY

NAŠA RADA
Čo zaberá na
jarnú únavu?
• Pohyb na čerstvom
vzduchu
• Zvýšený príjem vitamínov
• Pravidelné cvičenie
• Pravidelné čítanie
Bumerangu
Jan TOMASCHOFF

SEXTENCIE

• Žena je buď pekná,
alebo funkcionárka.
• Najlepší liek na krivé
nohy – hlboký
výstrih.
• Kto sa žení pre krásu,
má v noci hody
a vo dne hlad.
-ech-

Peter GOSSÁNYI

FUTBALOVÉ
INTERVIEW
Predsavzal som si,
že to musím zistiť,
čo budú robiť
naši futbalisti,
keď kopačky im
začnú visieť z klincov
a prestane ich
lanár vábiť mincou.
Prvý sa brankár
oprie do jazyka:
- Viem strážiť bránu,
pôjdem za vrátnika.
Obranca pravý
s ľavým podľa práva,
na poli môžu
kosiť, okopávať.
I stopér zadný
prednosti má v dačom v technických službách
má byť zametačom.
V hre stopér predný
používa hlavu vedecká dráha
prinesie mu slávu.
Záložník stredný
dirigentom hry je dirigovať chce
do filharmónie.
Zálohy zvyšok
vládne nad technikou
isto sa nájdu
miesta pre technikov.
Montuje krídlo
kľučky do únikov,
vezmú ho radi
medzi zámočníkov.
Center je v centre
nechýba mu trefa,
nebude preňho
ťažké robiť šéfa.
Robustná spojka
do ucha mi hudie:
- Mienim sa živiť
vypínaním hrude.

Peter ZIFČÁK

BAČIKOVA
MUDROSC
Dakedi je ľepši, kec
človek ňesuhlaši zos
svojim nazorom.
íslo
žšie č
Najbli umerang
isu B
časop e vložené
t
nájde u Šport
ník
n
e
vd

v

tu
sobo
ja
20. má

JEDINÁ OTÁZKA,
ALEBO

VY SA PÝTATE, MY
NEODPOVEDÁME

Pýta sa nás čitateľ Teofil
Š.
z Malej Onej nad Hornádom
:
Neviete, kto je autorom tex
tu,
zjavne inšpirovaným slov
enskou ľudovou pesničkou?
Keby som bol vtáčkomle
táčkom, letel by som dom
ov
pozrieť sa čo robí manže
lka
moja a moje detičky dne
s,
zajtra i pozajtra... Aby som
tak ušetril výdaje na štá
tny
špeciál.

?
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