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❶ Poznáte nejakú (máte nejakú
vlastnú) definíciu humoru?
Aby som nehlásal bludy, odcitujem
radšej definíciu humoru z encyklopédie Domácí vševěd. Zpracoval Josef
Kafka. Šolc a Šimáček, Praha 1925:
„Humor – dobrá nálada, která citlivě
působíc na cit druhého přenáší se i na
tohoto… Zdravý, ne zkalený humor je
výborným prostředkem pro zachování
vlastního zdraví a stvoření klidného života jako podmínky života dlouhého, je
také zázračným klíčkem k posvátným
klenotům mládí a důležitým prostředkem výchovy. Humor vyvolává radost
a dává tím dítěti skvostné dědictví do
života, neboť kdo užil radostné mladosti, neztratí bodré mysli snadno ani
ve stáří.“ - Podľa mňa to stále sedí.

Po smrti sa
v hrobe bojím
dajte pokoj
prachom mojim
SVINIAR
So slovami
hrá sa
je to pekné
prasa…
Ján Heinrich

Na rozvodovom pojednávaní sa pýta sudca manžela:
- Koľko ráz ste boli manželke neverný?
- Pán sudca, ja som sa sem prišiel rozviesť a nie vychvaľovať.
Čím staršie manželstvo, tým harmonickejši
e. Napríklad
naši starí rodičia: dedo chrápe a babka je
hluchá
RINGO

- Pán hlavný, ja v tej držkovej polievke nevidím ani
jednu držku!
- Vo francúzskej polievke, pane, tiež nie sú Francúzi.

ŠIRŠÍ VÝBER
Postup by mal byť iný,
ministra vnútra
treba vybrať zvonku,
napríklad z Ukrajiny.

❷ Stala sa vám niekedy humorná (veselá) príhoda, ktorá by
mohla pobaviť aj našich čitateľov?
Na začiatku 60-tych rokov ma sťa
vojaka základnej služby zničoho-nič
načas preradili od pešiakov k jednotke
topografov, ktorá vymeriavala južnú
hranicu Čiech. Keďže sme pracovali za
ostnatým drôtom na krok od Rakúska,
dozerali hraničiari, aby žiaden z nás neušiel. Aby mali istotu, že sa o to žiaden
z nás nepokúsi, požiadali naše domovské útvary o potvrdenie politickej spoľahlivosti. Ani chvíľu som nepochyboval, že bumážku dostanem. Ale zmýlil
som sa: dodnes neviem prečo, ale môj
útvar sa za mňa nezaručil. S ťažkým
srdcom som sa teda musel vrátiť plný
strachu, že s takým mizerným posudkom budem až do konca vojenskej
služby nanajvýš čistiť latríny. Ale opäť
som sa zmýlil: po návrate ma menovali
vedúcim dôstojníckej jedálne pluku.

Eva Jarábková-Chabadová

NÁŠ TURISTA
Veru nie je veľkorysý
bonviván!
nty
On nehádže nikdy ce
do fontán.
Po nábreží Tibery sa
v noci uberá,
čku
z fontány si pri mesia
centy vyberá.

❸ Ktorá oblasť spoločenského
života je podľa vás najväčším
inšpirátorom humoru?

Milan KENDA

Isteže politika a jej predstavitelia. Čím
väčšia sloboda, tým menej vtipov. Nebohý týždenník Roháč sa nemohol
sťažovať na nezáujem čitateľov, skôr na
nedostatok papiera, ktorý mu neumožňoval vychádzať vo vyššom náklade.
A len čo nadišla sloboda, časopis pre
nezáujem občanov zanikol. Dikobraz
blahej pamäti postihol podobný osud.
Rádio Jerevan bolo rozhodne populárnejšie, ako ktorákoľvek rozhlasová
stanica povedzme Švajčiarska.

pokračovanie na strane II…

Bruno HORECKÝ

NAŠA ARMÁDA
Je špeciálne vycvičená,
občania až žasnú,
najlepšie im ale ide
zabíjanie času.
Pavel TAUSSIG, viac o autorovi na strane IV.

Emília MOLČÁNIOVÁ

II
❹ Ak máte - mohli by ste nám
prezradiť rebríček:
a) najveselších politikov
b) najsmiešnejších politikov?
O poslednom polstoročí domácich politikov nemám potrebný prehľad. Pri
pohľade do histórie by som povedal,
že ľahšie sa robili žarty z Novotného
a Brežneva, ako z Dubčeka či Gorbačova.

❺ Máte obľúbenú anekdotu?

Po príchode zo školy hovorí naštvaný
chlapec rodičom:
„Učiteľ sa pýtal, či vieme, ako prichádzajú deti na svet. Ja som sa hlásil
a povedal som to, čo ste mi nedávno
natárali. Že tato s mamou si ľahnú do
postele a objímajú sa. Lenže celá trieda
vedela, že deti nosí bocian. A teraz som
kvôli vám všetkým na posmech!“
Rozčuľuje sa matikár:
„Ste absolútni blbci. Nečudujte sa, keď
80 percent z vás prepadne!“
Zo zadných lavíc sa ozve:
„Veď toľko nás vôbec nie je!“

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

V tomto smere sa vyrovnám popredným politikom. Rád si z ľudí uťahujem
a nič mi nie je sväté, ale hnevá ma,
keď si ľudia uťahujú zo mňa. Pritom si
zakaždým pomyslím, že by proti tomu
mali byť prísnejšie zákony. Ide predsa
o ochranu osobnosti!

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

slovník (takmer) cudzích slov
Neviem, či som dosť presne pomenoval jav,
ktorý chcem opísať. Pretože nie vždy ide (v tom
mojom prípade) o nezdravý jav. „Závisť“ je teda
slovo dosť nepresné, dalo by sa v jednotlivých
prípadoch nahradiť slovom „obdiv“.
Aj v časoch predchádzajúceho režimu sme
mali akú-takú predstavu o Západe. Cestovať sme veľmi nemohli, ale tu a tam pomohol
presah televízneho signálu z Rakúska, čo-to
sprostredkoval rozhlas, v kinách sa dala vidieť
dokonca pestrejšia paleta filmov ako dnes. Ale

V
Ť
ZÁVIS

keď sme určité skutočnosti, javy i veci mohli
vidieť na vlastné oči, keď sme si kadečo mohli
ohmatať, konfrontovať, nejedného z nás pochytila – a už je to tu – závisť? Alebo to bol
obdiv? Možno naopak, najprv obdiv a potom
závisť? Trefne to charakterizoval Jiří Suchý,
keď konštatoval – „kapitalizmus je lepší ako
komunizmus, ale určite je horší, ako sme si ho

Bez humoru by to pre mňa nebol život,
ale živorenie.

❽ Chcete sa sám seba na niečo
opýtať? Ak áno, dajte si na svoju
otázku aj odpoveď.
Otázka: Celý život si strávil v oblasti humoru, ty kôň! Neľutuješ?
Odpoveď: Vlastne ani nie.
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predstavovali.“ Ale to len na margo, reč bude
o niečom celkom inom.
Ak navštívite nejakú neznámu krajinu, dôležitý
je prvý dojem. Mám preto vo zvyku požiadať
návštevníkov Slovenska, ktorí sem prichádzajú
po prvý raz, aby sa mi zverili so svojimi prvými dojmami – pozitívnymi i negatívnymi. Keď
som takto pred rokmi privítal svojich priateľov
z Moskvy, odpovedali mi, že boli príjemne prekvapení, že v prvom obchodnom dome si mohli
kúpiť všetko, čo chceli, čo u nich doma, niečo
také nebolo zďaleka samozrejmé. Prekvapila
ich najmä čistota – všeobecne – v meste, na
uliciach v obchodoch. To bolo v 80. rokoch
a my sme sa v tom čase nachádzali na západ
od Moskvy. Hovorím zámerne – nachádzali,
pretože sa k Moskve približujeme takým tempom, že sa naša poloha môže radikálne zmeniť.
O nejaký čas som navštívil svojich priateľov
v Moskve. Spomínali na návštevu Československa, na Prahu i Bratislavu, všetko samé
chvály. V prúde reči si môj priateľ všimol, že
na stole je plný popolník. Ako pozorný hostiteľ
vstal a popolník vysypal – z okna.
No a tak by sa dala záležitosť „závisti“, či „obdivu“ uzavrieť. Netreba nič nekriticky obdivovať,
netreba nikomu nič závidieť, ale to najdôležitejšie je, aby ste nemuseli zažívať stále nejaké
prekvapenia, nemali by ste v nijakom prípade
sypať svojim susedom plný popolník na hlavu.
Píše Miroslav VICO
Kreslí Fedor VICO

Čo im Boh
nepridal na talente
to si sami ubrali
na charaktere

Politickí
lumpi
aj z daní si
pumpli.

Tomáš Janovic
Ľubomír JUHÁS

čriepky

ZMAJETŇOVANIE

Pri čítaní…

Ondrej NAGAJ

••Ľudia dnes neveria nikomu. Aj to len opatrne.
••Ak vás svrbí jazyk, len sa smelo poškrabkajte!
••Po sedemdesiatke sú všetky hriechy nesmrteľné.
••Pochádza z neúplnej rodiny. Otec nemal frajerku…
••Som len muž a žiadna žena mi nie je cudzia.
••Ak chcete mať styky na najvyšších miestach, navštívte s frajerkou Vysoké Tatry!
••Absolútne nezávislý sudca sa nedá ovplyvniť ani
vlastným svedomím

POLITOLOGIZMY Milana KENDU

Aká je pravda

POLITICI A POLITRUCI
Narábajú s nami ako s mostnou konštrukciou: skúšajú, koľko unesieme.
ŠANCE PRI NAPOLEONOVI
Pri Napoleonovi mohol byť každý ambiciózny človek čímsi – pokiaľ nechcel
byť priamo Napoleonom.
ŽABY NA PRAMENI
Žaby na prameni sa vždy tvária ako nenahraditeľná súčasť fontány.
ZATMENIE V CELOM ŠTÁTE
Keby sa v parlamente zapol detektor lži, vybilo by to poistky v celom štáte.
IDEOLOGICKÁ DYNAMIKA
Ťažké je dôjsť k cieľu. Len čo sa človek zorientuje, už sa musí preorientovať.

Už prvé kroky vyšetrovania smrti nejakého novinára a jeho snúbenky jasne naznačili, že ide o nad slnko jasnú samovraždu na sebe i snúbenke, pretože sa za
pár dní našli ich telá. Hoci sa samovražedná zbraň ešte nenašla (čo len svedčí
o rafinovanosti samovraha, hoci polícia robí čo môže a je toho neúrekom), je nad
vyššie menované slnko jasnejšie, že ide len a len o samovraždu. Veď dotyčný
samovrah písal také bludy, akože v našej všeobecne rešpektovanej vlasti sú vysokí, ak nie najvyšší politickí činitelia prepojení s mafiou, ako keby sme boli kdesi
na Sicílii. A tvrdiť takéto bludy je čo? Je hotová samovražda, to predsa vie každý
blbec! Je preto len otázkou času, kedy menovaný samovrah a snúbenkovrah
dostane zaslúžený trest smrti (v krajnom prípade na doživotie) In memoriam!

Ján Heinrich

Ján Grexa

PORADILI
NOVINÁROM
Neberte svoje povolanie
tak „smrteľne“ vážne,
píšte radšej o počasí,
aj to iba keď je vlažné.
Andrej Mišanek
Eva Jarábková-Chabadová

Aforizmy Petra Gossányiho

MINISTER
Minister má v m
ene mini,
lebo sa len málo
činí,
mal by teda bra
ť
len minimálny p
lat.
Břetislav kovařík

Emília MOLČÁ

NIOVÁ

••Je hlúposť nosiť drevo do lesa a športové
drevo do telocvične.
••Pre niektorých ľudí je žitie len žutie.
••Niektorí primátori serú na to, že v ich mestách
nie sú verejné záchody.
••Otvorenosť je dôležitá najmä pri zoskoku padákom.
••Aj ten, komu tečie do topánok môže trpieť
nedostatkom tekutín.

III
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SPRÁVY

SLOVENSKEJ
MALEJ
STRANY
TETOVANIE
Ako súvisí tetovanie so Slovenskou
malou stranou? Ako vôbec súvisí
s hocijakou inou stranou? Zdanlivo
nijako, ale na problém sa treba pozrieť
komplexnejšie.
Tetovanie bolo charakteristické pre
námorníkov (mali na to na mori asi
dosť času), pre zločincov (mali na to
vo väzení asi dosť času) a pre pros-

váreň dostať. Japonci sú jednoducho
jemnocitní.
Teda, ako predsa len tetovanie súvisí
s politikou? Každý politik sa cíti trochu ako námorník, podniká riskantné plavby do rôznych oblastí. Či sa
niektorý cíti aj ako zločinec, to už je
zložitejšia otázka. Väčšinou sa tvária,
že zachraňujú ľudstvo, prinajmenšom
však aspoň vlastný národ. A pritom,
ako keby náhodou sa dopúšťajú zločinov. Jedni zjavne, mnohí skryte. Ale
verejnosť má občas pocit, že im vidí na
prsty, lenže keďže mnohí sa správajú
ako prostitútky, ťažko sa im zločiny,
podvody a zlodejstvá dokazujú.
Mali by byť teda tetovaní. Možno aj sú,
ale väčšinou sa pohybujú v oblekoch,
tvária sa bohorovne. Ktovie, či by sa

Je vedecky dokázané, že človek s takýmto tetovaním (na snímke) býva
oproti bežným jedincom pokojnejší, uvážlivejší, svoje rozhodnutia realizuje
racionálne, teda nevrhá sa do riešenia problémov bezhlavo, čiže nejde
hlavou proti múru. Vysvetlenie tohto konštatovania je pritom veľmi jednoduché. Takýto jedinec nemá nijaký dôvod ísť hlavou proti múru, má totiž
múr na hlave, resp. rovno v hlave. Povedané zrozumiteľným jazykom: má
všetky problémy na háku.
titútky. Všetky tieto tri kategórie sa
chceli akosi vynímať. Námorníci sa
hlásili k chlapskému a dobrodružnému remeslu, zločinci majú v náture
akosi sa vymedzovať zo spoločnosti.
No a prostitútky, to je samostatná
kategória. Všetko, čo je len trochu
nápadné, je pre ne vďačnou reklamou.
V Japonsku ľudí s tetovaním nepúšťajú na plaváreň. Ak je menšie a dá sa
prelepiť, tolerujú ho. Ale s väčším tetovaním nemá nikto šancu sa na pla-

nedali tetovať, keby sa nebáli, že by
to bola pre nich činnosť kontraproduktívna.
Ako ilustráciu sme vybrali jedno vtipné tetovanie. Určite by im ho nejaký
odborník rád urobil, aj keby to stálo
nejaké euro. Veď keď majú na hodinky
za 20 000 eur, prečo by niečo nemohli
investovať aj do tetovania?
A národ by mal jasno!
-mv-

Dve ukážkové podania

Fero MRÁZ

UFO GRAMY

Jedzme, pime, veseľme sa, pretože zajtra možno budeme musieť pracovať
R. Burton

Tom áša Majerníka

OD RADOSTI
Spieva krava v podkroví
chudá ako vyžla.
Dnes jej vďaka felčiarke
ufokniha vyšla.

Ja, plným menom dolupodpísaný podávam návrh na trestné oznámenie
na suseda L. Daniela, ktorý mi do očí otvorene povedal, že som napriek
mnou pravidelne dodržiavaným hygienickým návykom obyčajná špina
(!!!). Žiadam týmto od menovaného peňažitú náhradu vo výške sto až
dvestotisíc eur za ublíženie na mojej cti a ohrozenie mojej vysokej mravnej
povesti. Také niečo si ja od suseda L. Daniela, chrapúnskeho sviniara, skurvysyna, hyeny v ľudskej koži a morálnej prostitútky totálne vyprosujem!
Ja, hore podpísamý M. Gustín podávam trestné oznámenie na komplet
celú zajtrajšiu manifestáciu, ktorá určite bude hlučná skrze pokrikovanie
protivládnych výziev, lebo sa chystá ísť okolo mojich okien, čím ma bude
rušiť v tvorivej práci na mojom ďalšom výnimočnom diele Inšpirácia konšpirácie, ktoré bude podľa môjho gusta a v ktorom vedecky delím konšpirácie na moje a nevedecké. Dôrazne týmto žiadam políciu, aby vopred
zrušila zmienenú hlučnú manifestáciu nezodpovedných občanov. V prípade, že proti manifestácii polícia nezasiahne, podám trestné oznámenie aj
na políciu, lebo ja som neni nikto, ale niekto!
Spravodlivé pobúrenie

Ja ako rešpektovaný majiteľ niekoľkých parkovísk, lesov, vôd a strání
osobne môžem potvrdiť, že správy o poberaní eurodotácií na výmery
všakovakej pôdy na východnom Slovensku, kde aj tak nič nie je, sú ošklivo
zMatečné! Vie si vôbec niekto predstaviť, aká je to drina čo len poorať
asfaltovú plochu?! A aká je to strata času hnojiť ju?! A teraz ešte akýsi premiér či čo vykrikuje, že dotácie sa nemajú dávať podľa výmery, ale podľa
výnosov. Chcel by som ho vidieť, akú úrodu by s tým jeho traktorom na
mojom asfalte vyzbieral! Toto je fakt na grc, toto sa nemôže stať ani v Kalábrii, čo už je čo povedať!!!

ZA DUÁLNE
VZDELÁVANIE
V Ufónsku je známa óda:
Nech remeslá žijú!
Vodár, vraj ti kvapká voda?
Oprav batériu!
Ján Tomaschoff

Ján Grexa

IV
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Anglický básnik SPENCER bol
spočiatku veľmi chudobný. Navštívil
preto raz lorda Sidneya a dal mu
prečítať svoju najnovšiu zbierku
veršov. Lord sa ihneď pustil do
čítania. Po niekoľkých veršoch
zavolal lord svojho tajomníka.
„Dajte, prosím, pánu Spencerovi
päťdesiat funtov.“
Potom pokračoval v čítaní.
O niekoľko minút sa ozval znova:
„Dajte, prosím, pánu Spencerovi
dvesto funtov.“
Nezdvihnúc ani hlavu, čítal ďalej.
O krátky čas sa ozval zase:
„Pán tajomník, prosím, vyhoďte
pána Spencera, lebo ak by tu dlhšie
ostal, tak zbankrotujem.“
•••
Známy bratislavský lekár prof.
Dr. SPILKA tiež pravidelne skúšal
medikov. Raz sa istého poslucháča
na patológii spýtal:
„Čo viete o aenigoplazme?“
„Nič,“ priznal sa skúšaný úprimne
a čakal, že ho profesor zo skúšky
okamžite vyhodí.
Dr.Spilkovi sa však na tvári objavil
žiarivý úsmev a skríkol:

„Najlepšia, priam najgeniálnejšia
odpoveď na túto otázku. Máte
výbornú! O aenigoplazme totiž nikto
nič nevie, ani len ja!“
•••
Slávneho amerického dirigenta
poľského pôvodu Leopolda
STOKOWSKÉHO pozvali raz
na koncert akéhosi vidieckeho
orchestra. Po koncerte sa dirigent
domáceho orchestra pýta
Stokowského:
„Ako sa vám páči náš prvý huslista?“
„Veľmi mi pripomína Edisona.“
„Edisona? Veď Edison nebol
huslista!“
„Práve preto.“
•••
Slávny dirigent Leopold
STOKOWSKI daroval raz stolárovi,
ktorý mu prišiel do domu opravovať
nábytok, lístok na koncert. Keď mu
potom doručili účet, našiel tam
položku: Za tri cezčasové hodiny na
koncerte – dva doláre a 40 centov.
•••
Keď raz SOLÓN, aténsky
zákonodarca, ktorého zaraďovali
medzi siedmich mudrcov, počas
celej hostiny mlčal, spýtal sa ho
Perlander, korintský panovník:
„Mlčíš preto, lebo ti chýbajú slová,
a či svoju hlúposť mlčaním zakryť sa
snažíš?“
„Keby som bol hlúpy, nemlčal by
som,“ odpovedal Solón.

Odídený prezident

Ket prezident balí džob,
nebude pro národ hrob.
Bude další, potem další,
to Slovensko nevystraší.
Dokát nebude tam autorita,
dokát pújde o moc a rita,
je to celkem šum a fuk,
uš nedzívám sa jak ten puk.
A tak želám zemi malej,
nevzdávaj a hledaj dálej.
Rás to dojde, rás to bude,
rás vážit si ho budeš, milý lude.
Juraj CAJCHAN
dedo Pejo

„Jasně že nejkrásnější ženy na světě jsou Češky,“ pravil hrdě XY v pánském
debatním kroužku. „Například Magda Vašáryová, Lejla Abbasová a Vica Kerekeš.“
„Česká historie,“ pravil XY v kroužku přátel, „je pochopitelná jedině za toho
předpokladu, že k Řípu naše prapředky nepřivedl Praotec Čech nýbrž Jára
Cimrman.“
„Nechápu,“ pravil XY během televizního přenosu, „proč komentátor stále
hovoří o futbalovém utkání Německo versus Anglie, když podle nápisů na
dresech hraje Toyota proti Fly Emirates.“

Pavel
Taussig
sa narodil v r. 1933 v Bratislave. V r.
1956-1964 pracoval v Slovenskom vydavateľstve krásnej literatúry (Tatran)
a v r. 1964-68 ako redaktor Roháča.
Koncom augusta potom odišiel západným smerom a zakotvil v redakcii
západonemeckého satirického mesačníka Pardon. Po desiatich rokoch
potom spoluzakladal Titanic, ďalší
mesačník podobného zamerania. Napokon pôsobil v denníku pre lekárov
Ärzte Zeitung. Je autorom zbierky
poviedok Jedinečná svätá – Nereálne
príbehy z reálneho socializmu (1. vyd.
68 Publishers Toronto 1985, 2. vyd.
LITA, Bratislava 1992). Do emigrantskej
tlače prispieval tzv. bublinážami, idylickými obrázkami z rodinných časopisov
19. storočia, ktoré dopĺňal aktuálnymi
„protištátnymi“ textami. Výber z nich
vyšiel pod názvom Blbé, ale naše (68
Publishers Toronto 1987). Od r. 1990
prispieva do slovenskej a českej tlače,
popri bublinážach najmä kolážami. V r.
2012 obdržal na Kremnických gagoch
Zlatého gunára - cenu za celoživotné
dielo. Koláže a bublináže občas vystavuje. Ostatný raz v Galérii Kýchania mozgu a Wave – centre nezávislej
kultúry v Prešove v apríli tohoto roku.
- V nakladateľstve Rak, Budmerice
vyšiel v r. 2012 Taussigov román Hana,

Jiří Žáček, Basta fidli, neboli Tak pravil XY

satira o završovaní výstavby socializmu. Jana Mikitková a Ján Fakla román
zdramatizovali a v prevedení Kremnického divadla v podzemí ho hrali
v rôznych slovenských mestách. Kniha
sa v r. 2013 dostala do prvej desiatky
kníh v súťaži Anasoft litera. V týchto
dňoch mu v pražskom vydavateľstve
GRADA vychádza kniha spomienok
pod názvom…a natruc jsem neumřel!

- Taussig je čestným členom Českej
únie karikaturistov, verným spolupracovníkom Bumerangu od prvého čísla
a dúfa, že ním ešte dlho zostane. Žije
vo Frankfurte nad Mohanom.

Nadránom sa trmácajú dvaja z krčmy a jeden z nich vraví:
- Ach, prečo nie som myš?
- Nechápem…
- To je jediný tvor, ktorého sa moja
žena bojí.
•••
- Prestaň dávať tú instantnú kávu
vedľa urny! Už som si omylom dala
dvakrát deda so šľahačkou.

Ešte dodávame, že Pavel Taussig získal
niekoľko ocenení v rámci medzinárodnej súťaže kresleného humoru Zlatý
súdok, ktorú iniciovala redakcia Bumerangu už v roku 1995.
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Dvaja Židia sa prihlásili v čase
vojny do izraelskej armády. Poslali
ich priamo na front s rozkazom,
aby priviedli zajatcov. Ponúkli im
aj štedrú odmenu – za každého
zajatca 500 šekelov. Tí sa na bojisku
zakopali a v noci zaspali. Nad ránom
sa jeden z nich zobudí a vidí, že
sú obkľúčení Arabmi. Rýchlo budí
priateľa:
„Vstávaj, Kohn! Sme milionári!“
•••
Kohn bol prvý raz na dovolenke
pri mori. Príde na breh, pozerá sa
na vlny, práve je príliv. Vidí ako
neznámy muž naberá morskú vodu
do dvoch vedier. Pýta sa ho:
„Kam beriete tú vodu?“
„Do hotela, prosím… Sú totiž hostia,
ktorí sa neprídu okúpať do mora,
ale radšej si nalejú morskú vodu do
vane.“
„Aha, rozumiem. A po čom dávate
tú vodu?“
„Dvesto pesiet za sud…“
Na druhý deň Kohn znovu príde na
breh, ale práve je odliv. Závistlivo
pozerá na vodu a hovorí:
„Ten musel včera urobiť obrovský
kšeft.“

•
Ž IDOVSK é
ANEKDOT y

Rasťo Visokai

Hovor s mamou slovenčinárkou má priebeh ako antická dráma: Úvod, konflikt, kríza,
peripetia a katastrofa na konci. A to celé pre otázku, či som bol na obede.
M. Sedliak

Marcel Krištofovič

Dnes zase příšerně zuří
někdo jí šlápl na oko kuří.
Kdyby měla k tanci vlohy,
nechala by si vyměnit nohy
a od pátku do soboty
by protančila dvoje boty.
(Berte to jen jako vzdech,
běžne leze po čtyřech.)

Stanislav Verešvársky / Ofrfľance

••Diaľničná lobby dokáže konkurenciu hravo zvalcovať
••Čím je živšia prevádzka na cestách, tým je viac mŕtvych
••Jednoduché odpovede sú často veľmi otázne
••Slovensko je malá krajina s veľkým počtom veľkopodnikateľov
••Keď si somár vzdychne „ Ja kôň!“, znie to viac ako chvastúnstvo, než ako
sabakritika.
Hosť v hoteli vedie koňa po schodoch. Recepčná sa ho pýta.
- Zbláznili ste sa? Čo to má znamenať?
- Nedá sa nič robiť, môjmu Pejkovi
býva vo výťahu zle.

Zastrúhané myšlienky

••Zrána šéfstvo zamračené…Možno očakávať zrážky…z prémií.
••Ak bača povie A, mal by povedať aj Bé…Ale to už za neho povedia
jeho ovCé.
••Najhoršie je, ak na teba myslia len tí, ktorým niečo dlhuješ.
••Topiaci sa aj Islamky chytá.
••Ľudia, pozor, pri niektorých činnostiach sa môžete ľahko ťažko zraniť!
••Mnohí majú dnes veľmi nabitý čas…Nesmú sa preto čudovať, že im
často niečo vybuchne.
••Kto sa cíti ako anjel, mal by si dávať pozor, aby niekomu nenaletel.
Ľudo Majer

- Kúpil som synkovi husle. Myslel som si, že ho
to privedie k hudbe, ale nepomohlo to.
- To poznám. Tiež som raz svokre kúpil kufor…
•••
Bezdomovec zvoní pri dverách prepychovej vily.
Z okna sa vykloní mladá žena a pýta sa:
- Čo tu robíte? Dúfam, že nechcete žobrať?
- Nie, milostivá, prišiel som vás požiadať o ruku.
•••
Fero sa pri pive posťažuje:
- Ja som taký chudobný, že keby som nemal
dlhy, tak nemám vôbec nič.

Uprednostňujem mladých mužov. Nevedie
síce čo robia, ale robia to
celú noc. / Madonna

Flajster pre
majstra
V nemocnici na kramároch,
Zrátané sú jeho dni,
Pred lekárom maliar plače,
Že je príliš insitný.
Lekár je však veľký dobrák
A má dušu širokú
Maliarovi preto radí
Nech študuje vysokú.
Text a kresba: Ladislav Belica

Pán Lévi si vybral z banky všetky
úspory. Pri odchode hovorí
strážnikovi pri východe:
„Tak, a teraz už môžete ísť domov!“
•••
Bohatý Lévi prispel na výstavbu
novej synagógy 500 guldenmi.
„Iba toľko?“ pýtali sa členovia
náboženskej obce. „Váš syn dal 1000
guldenov…“
„On to má ľahké,“ odpovedal Lévi.
„Má zámožného a šetrného otca, ale
ja mám ľahkomyseľného syna!“
•••
Zahraničný turista navštívil
Jeruzalem a chcel sa dostať k Múru
nárekov. Sadol si do taxíka, ale
nedokázal presne povedať cieľ
svojej cesty, preto ho opísal:
„Zavezte ma tam, kde Židia plačú.“
Auto sa rozbehlo, letelo po uliciach
mesta a o niekoľko minút zastalo
pred veľkou budovou. Bol na nej
nápis: Daňový úrad.
•••
Pýta sa žiak múdreho rabína:
„Prečo je to tak, že chudobnejší
viac a ochotnejšie prispievajú na
náboženskú obec ako bohatí?“
„Postav sa k oknu!“ povie rabín.
„Čo vidíš?“
„Ulicu, chodcov…“
„A teraz sa postav pred zrkadlo! Čo
vidíš?“
„Seba.“
„Vieš, okno aj to zrkadlo sú zo skla.
Ale už tenučká vrstva striebra na
zadnej strane stačí na to, aby si videl
len seba…“
•••
V Kohnovom penzióne sa sťažuje
hosť:
„V izbe je len jediný vodovodný
kohútik. Prečo potom píšete
v prospekte, že je tu teplá a studená
voda?“
„Pretože na umývanie je tá voda
studená a na pitie teplá.“
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Ľem Tak
Medži reču

Rasťo Visokai

Vladimír Jiránek
očtom skratka
(franc. pour féliciter) je v spojení s letop
láskavým dovoleblahoprajnej novoročnej formulky. S
ní týchto malých
ním autorov pokračujeme v publikova
s provokatívnych
intím
m
celko
súkromných dielok (a donedávna i
sielali), ktoré
nepo
ani
j
radše
kcií
reda
do
ri
auto
nym obsahom, ktoré
uplynuléku
sklon
na
i
znám
u
si od nepamäti vymieňajú medzi sebo
poštovej obálke už iba
v
tak
net,
inter
uje
fung
však
dy
ho roka. Odke
ke vtipné alebo inak zaujímavé
zriedkavo. Ak teda máte vo svojej zbier
našich čitateľov, prosíme o ich
novoročenky, ktoré by mohli zaujať aj
zaslanie do redakcie.

PF

Novák & Skoupý

Ivan Kováčik

HOROSKOPINGPONG
(od 21. 5. do 21. 6. , teda BLÍŽENCI)

Vítajte a zaraďte sa! Máte dvojakú povahu, ale jeden nos na
peniaze a peňeži, hoci s eurom prišlo veľa drobných, nuž strácate prehľad, inými slovami - ste neuro z euro. V mladosti ste
chceli byť platnými členmi spoločnosti, teraz vám stačí, ak ste
dobre platenými. Nevieme si však udržať platidlo a pracujete
iba keď sa máte najhoršie. No aspoň že dbáte na bezpečnosť
pri práci, a to tak, že postavíte vždycky ku dverám učňa, ucho,
Aničkuprevšetko alebo eléva, aby dával pozor, či nejde majster,
vedúca, člen predstavenstva.
Blíženci sú neobyčajní ctitelia páperových vetroviek i májovej
bryndze a alkohol pijú iba v tom prípade, že je na to dôvod,
a ten sa nájde vždy, keď majú napchatú peňaženku, preto by
sa mali vyhýbať saune a soláriám a doprajú si manikúru v. r. či
pedikúru v.v. Typickou vlastnosťou blížnych je rečnícky zápal.
Ak začnú rozprávať o probléme, ktorý ich trápi, zaujíma alebo
sú zaň platení, čo je aj náš prípad, nadchnú sa vlastným štýlom natoľko, že sa stanú rozvláčni a zdĺhaví, že až no. Hovoria
ďalej, bez ohľadu na to, či ich niekto počúva alebo číta. A preto
skončme našu horoskopickú inštruktáž pravým slovenským
úslovím (t.č. žrebovateľným): Ráno býva múdrejšie večerať. Až
na to vstávanie!
Milan LECHAN, prútikár, psychotronik etc.

POŠUŠKY

záplaty,
Keď sú platy na
k zlatý.
lepší je aj padá
a tne,
Doba seká, dob
adne?
kto vie, ako dop
Mikuláš Jarábek

.

I co chodza pešo Padaju i taki.
Každe dzecko skoči
Na draže do mlaki.

Kombinuju mladi
Čučo i čikuli.
Ňeška ňichto ňechce
Začinac od nuli.

Dosc me še namaržľi,
Žimni maj za nami,
Z kontajnera šmerdza
Falatki salami.

Starši pametaju
Na mladosci časi Z diždžovu vodu še
Umivaľi vlasi.

Obeca nam vlada
Tuňše potravini.
Maju stuňec rožki
I kudli zo šviňi.

U junu cepľejši
Jak bulo u maju,
Komari i muchi
Za švetlom ľitaju.

Diždži pokvašňeľi,
Skurki z chľeba zhorkľi Bez octu možeme
Nakladac uhorki.

Dubčekovo rožki
Maľi veľkosc chľeba.
Ožimini švecil
Za valalom pľeban.

Ľem chruščoch ňevidno,
Bo žem otravena.
Baba doji mľiko
Z kravskoho vemena.

Psi še kormacaju
U žeľenej trave.
Novinki nam tverdza,
Že čarne belave.

Parlament prazňini
Užije na plaži.
Ozdaj nas bez ňoho
Doma ňeporaži.

U šmecu še hrabu
Ľudze cmavšej skuri U vožiku dzecko
Cigaretľu kuri.

Ňeverce šickomu,
Co stoiji v bulvare.
Po Petre - Pavľe še
Chodzi na kozare.

Zakuša poslanci
Do hrižacej dziňi,
Dva mešaci strana
Stranu ňepošpiňi.

Priľitaju z juhu
Lastovki, bocani…
Pred dzverami plaču
Hosci ňevitani.

Na sirup maľini,
Do gambi jahodi.
Poceša še chlopi,
Ket šľivka zarodzi.

Prestaňu še vadzic,
Zavru na čas gambi,
Ňebudze še mušec
Za ňich voľič haňbic.

Ratuje Europa
Migrantoch zo šveta Zmultikulturňuje
Belava planeta.

Aľe ňe z kompotu
Aňi zos ľekvaru.
Na chorobi treba
Šľivovicu staru.

Dožiča oddichu
Bidnomu narodu.
Z dochodku zviši ľem
Na brouzovu vodu.

Špekuluje vlada,
Brusel na ňu ciska Trime še papalaš
Ceploho šedziska.

Po ľeše papiri
I fľaški zos petu.
Chto chodzi na guľaš,
Ňetrime dijetu.

Prave mi še doznal,
Že skoňčila kriza.
Tich, co štat rozkradľi,
Sumeňe ňezhriza.

Po školoch maturi,
Dagdze i štatňici,
Maturanci žobru
Eura na uľici.

Chto še morja boji,
Najdze kupalisko.
Ceni idu hore,
Kolti viša ňisko.

Z druhoho piljera
Srandu maju ľudze.
Ľem gorili znaju,
Komu dobre budze.

Dajce na paľenku,
Doložce na pivo Ňeška koňči škola,
Jutre začňe život.

Odhaľuju ženi
Ucešene vnadi.
Uživac še muši,
Dokeľ čľovek mladi.

Miňisterska letka
Ľitala i ľita.
Hore haj - dolu haj
Plavaju korita.

Prispejce študentom,
Buducnosc jim patri Može raz založa
Partizaňske vatri.

Nadarmo z protezi
Dzedom šľini ceču.
Spomjenki ožiju
Ľem tak medži reču.

Peňeži u bankoch
I za hraňicami.
Chudoba zatrepac
Može z bočkorami.

Virastaju karčmi
Rovno na uľici.
Pod ambrelu slunko
Do piva ňešvici.

Zmaržľina še ľiže
Fše, ket slunko švici.
Tanga zakrivaju
Ľem dzirku do rici.

Chto z veľkami vije,
Tot z veľkami padňe.
Titanik bul mocni,
A tiž skoňčil na dňe.

Dzeci zos prilbami
Jak šaľene hubi.
Chto toto vidumal,
Rozum mal narubi.

Na salašu bača
Odreže zo sira.
Každu pjatu ženu
Muž doma ňetira.

Ňevidno kombajni,
Sčažľi i traktori.
U šickim chemija Z toho ľudze chori.

Ket z trojkolki spadňu,
Rozbiju koľena.
Rozum ňevihraje,
Ket doba šaľena.

Robota ňe medzvec,
Do ľesa ňebeži.
Na hušľoch vihrava
Moj kamarat Deži.

Ľem kosački huča
Od rana do noci.
U pive še skriva
Naš genijus loci.

Drago MIKA

STARÉ FIGĽE Z BARDEJOVA
Pýta sa rozvodový sudca známeho politika:
- Kedy ste sa prvýkrát pohádali s manželkou?
- Vtedy, keď som trval na tom, že aj ja chcem byť na svadobnej fotke.
•••
- Som stále sexuálne neuspokojená, na koho sa mám obrátiť?
- Skúste na 2. motostrelecký pluk v Bardejove, pokiaľ ešte existuje…
•••
- Marienka, prečo si taká smutná? Vari ti narukoval frajer?
- Keby jeden. Ale všetci štyria!
•••
- Súdruh plukovník, prečo ste toho šikovného doktora po pol roku
úspešnej praxe vyhodili z ošetrovne?
- V papieroch som zistil, že je to doktor práv.
Milan MARGICIN

Bumerangy Ivana Kováčika
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Perličky
zo školy

lia
a oko

• Hokejka sa pri mantineli používa
ako brzda.
• Hľadisko bolo zaplnené veľ kým
množstvom prázdnych miest.
• Najlepším rozhodcom na šampionáte bol americký sudca Bully.
• To, že sme prehrali, spískal rozhodca.
• Hokej je tvrdá hra, pretože ľad je
tvrdý.
• Česť víťazom a sláva porazeným.
Nám.
• Prosím, ja neviem, kto mi pomáhal
s úlohou. V tom čase som hral hokej.
• Striedačka je miesto, kam sa odkladajú použití hráči.
• Brankár je hráč, ktorý púšťa góly.
• Obecenstvu sa hovorí, že je športové, keď naši vyhrajú.
• Krosček je krok do hráča.
• Zo Švédov bol najlepší Johanson,
Peterson a Klakson.
• Korčuliam sa hovorí nože, pretože
sú niekedy ostré a niekedy tupé.

ŽelezniČné uzly laca tormu

NA PALICI…
Nikdy jsem si nemyslel, že to kdy vyslovím, respektive
napíšu, nicméně je to tady. Přiznávám se, že pan Miloš
Zeman mi v poslední době dělá radost.
Ne, nezbláznil jsem se, ani jsem nezměnil své politické
postoje, jenom mám takový zvláštní pocit určité satisfakce.
Když jsem psal tento sloupek bezprostředně po znovuzvolení páně Zemana, vyvolal tento poměrně velký
a přiznávám, že po hříchu negativní ohlas.
Omlouvám se, byl jsem veden obavou, že v rámci druhé-

Tisková oprava
V minulém čísle Fámyzdatu jsme nesprávně
uvedli, že zdravotní stav prezidenta Zemana je
dobrý a hlava státu je svěží. Správně mělo být
uvedeno, že se na nohách udrží stěží. Omlouváme
se a děkujeme za hůlčičku.
dohody o re
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Padák ľuďom slúži na to,
aby mohli padať z výšky.
Pri delení nemajú sa
odhadzovať žiadne zvyšky.
Gramatika pomáha nám
na jazyk si pozor dávať.
Na hlave sú prilby, aby
nebolela ľudí hlava.
V dobe kamennej si človek
z kameňolomu bral skaly.
S bratom sa už nebijeme,
lebo sme sa pohnevali.
Naše telo tvoria kosti,
svaly, koža a modriny.
Anonym dar od nikoho
nedostane na meniny.
Škodoradosťou je, že sa
radujeme z vlastnej škody.
Otehotnieť sám so sebou
môže každý hermafrodit.
Sadru máme, aby vidieť
nebolo nám zlomeninu.
Pes svoj jazyk vyplazuje,
lebo má chuť na zmrzlinu.
Antikoncepciou chráni
manželka sa pred manželom.
Misionári byť musia
za dobre aj s nepriateľom.

Jozef BILY

V rámci
pro
chania m jektu „ČSR 100 &
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v Bumera Plotěnej z Brna, k ná výstava karingu pred
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26.

• Stretnutie sa hralo v skrytej
hale.

VERŠÍČKY
NA ŠKOLSKÉ
PERLIČKY

ho volebního období budeme svědky ještě bezprecedentnějšího chování hradního pána. Jak jsem se mýlil.
Hned Milošův inaugurační projev ukázal velkou míru
jeho státnické rozvahy a morální převahy nad svými
oponenty. Co na tom, že poté vyšly do ulic davy v reakci na jeho bonmoty, když jsou to, jak pan Zeman říká,
„chudáčkové“.
Když už jsme u těch demonstrací, tak je třeba zmínit
i kauzu komunistického poslance Ondráčka. Muž, který
v roce 1989 rozháněl s obuškem v ruce demonstranty
na Václavském náměstí, usiloval o post předsedy parlamentního výboru pro kontrolu GIBS. Národ se bouřil, ale
pan Zeman se na to díval jinak.
On by mu to odpustil a nechal by ho ve funkci. Jak shovívavé…
Jsou však věci, které Miloš neodpouští. Například když
do té doby protežovaný Okamura a jeho SPD si v parlamentu dovolil hlasovat pro zákon, podle kterého by
kancléř Mynář měl mít bezpečnostní prověrku v režimu
přísně tajné. Fuj, jaká to věrolomnost korejsko-japonského demagoga. A pan Zeman to řekl jasně, že u něj
mají Okamurovci utrum, protože jsou nevděční. Opět
učebnicová ukázka státnické velikosti. A co třeba kauza
novičok? Rusko opakovaně uvedlo, že tento jed pochází
z České republiky. Mnohé to popudilo, mnozí politici proti
tomu tvrzení protestovali, ne tak pan Zeman. Ten věren
své náklonnosti k východnímu kolosu místo odmítavé
reakce nařídil vyšetřování, kdeže se u nás ten novičok
nachází. Správně, takto se hájí zájmy vlastní země.
Jak říkám, pan Miloš Zeman mi v poslední době dělá radost a mám takový dojem, že těch radostí bude v následujících měsících stále více a více. Co na tom, že pokaždé
to bude úplně na palici…
Vářka

Marie Plotěná
vystavuje
v Prešove

Čertovské obrázky Ľuba RADENU

VIII
DVOJTÝždeň

NA TENTO

Keď nemáte koncepciu,
musíte používať
antikoncepciu
MUDr. Nalpa
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RUSÍNSKE „ BOĽAČKOVE ŽELE“
Príprava:
¼ kg ovsených vločiek
Nechtíkový olej
Na hrot noža horčice
Tekvica hokkaido
Stavikrv vtáčí
Špáradlo

…a dereŠ Andreja

MIŠANKA

Inzertný kútik
•• Vymením stan, raz použitý, za nový detský kočík.
•• Predám mobilný telefón ruskej výroby. Zn. aj
s podvozkom.

DereŠ fedora vica

Mladá žena príde k lekárovi a vraví:
- Pán doktor, už rok som vydatá a veľmi túžime po dieťati a stále nič.
- Tak sa vyzlečte.
- Ale, pán doktor, keď ja by som predsa len to prvé dieťa chcela
mať s manželom.

Odstúp!
Politika, to je vúdú,
politik ten nemá studu.
Sem tam duje svoje gamby,
ináč bude furt bes hanby.
Zástup kričí: „Odstúp, odstúp!“
on si drží k davu odstup.
Na ludzí kálá, prdzí,
zlodzejina málo smrdzí.
Od hanby by každý čovjek,
skoval sa a zmizel na vjek.
Kajal sa a s pokorú,
čelil temu odporu.
Politik má mandát - právo,
obkecá to lachko - hravo.
Vzdat sa peňes, žen a moci,
toť, to enem blázňi lebo cvoci…
Gaťe, kabát z ostudy,
svjedomí ho nestuďí.
Politik má kožu z hrocha,
nestačí mu pravdy trocha.
Treba davy z ulice,
aj gumové palice.
Treba asi ludzí hlas,
je čas, je čas.

Bruno Horecký

dedo Pejo

Priateľka sa pýta manželky námorníka:
- Dáva ti manžel nejaké príkazy, keď
odchádza na more?
- Nie, iba si preráta deti.

Postup:
Filet z melóna očistíme pinzetou, vyberieme kosti a z bielkov ušľaháme
tuhý sneh. Pečieme približne 3 hodiny
v hlinenom pekáči. Hus je upečená, keď
jej roztiahneme nohy a tie sa nevrátia
k sebe. Dobre zalejeme rakijou, osolíme
a pocukrujeme. Čo nedojeme, položíme
do postele vedľa hlavy a môžeme sa
tešiť na sladké sníčky až do rána.
Dobrú chuť vám naháňam!
Dušanbe ECH, kalorický eskamotér

Milan KUPECKÝ/
AFORIZMY
•• Najefektívnejšie sa šermuje prázdnymi slovami.
•• Najčastejšie sa zatvárajú dvere pred
otvorenými ľuďmi.
•• Najpoužívanejší striptíz politikov je
vyzliekanie sa z problémov.
•• Najťažšie sa podáva ruka rúčke na
lopate.
•• Porekadlo „bližšia košeľa ako kabát“ praktizujeme najmä vtedy, ak
chceme niekoho okabátiť.

Prečo sú futbalisti lepšie platení ako hokejisti?
Lebo stíhajú počas zápasu hrať ešte aj
divadlo
•••
Prijali ho s náležitou poctou. Zapadol do
kolektívu pod stôl / W
•••
Profesionálny šport? Nikdy! Pripravil by
amatérov o živobytie / G. Laub

ČIERNY HUMOR

- Čau, more. Co robi
terazky tvuj sin?
- Dik, more, študuje.
- A za co?
- Za invalida.

Peter ZIFČÁK

Manžel s manželkou sa pripravujú na spanie a muž filozoficky podotkne:
- Je priam neuveriteľné, ako je ľudské telo dokonale vymyslené…
- To áno, - poznamená žena, - len škoda, že tie vrásky sa nerobia napríklad
pod kolenom.

B AČIKOVA
M u DROS c
Chto bi nas pochvaľ il,
kec ňe vlastni životopis

JEDINÁ OTÁZKA
alebo
Vy sa pýtate,
my odpovedáme
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HUMOR Z INTERNETU

Otázku nám poslala ang
ažovaná P.P. z Mestečka nad
Dunajom:
Často teraz chodím na pro
zhromaždenia, kde cho testné
veľa ľudí a volá sa to Zadí veľmi
krajšie
Slovensko.
Myslíte si, že bude skutoč
ne krajšie?
- Určite niekedy bud
e. Ale
skúste sledovať predpo
vede
počasie v rozhlase či tel
príp. sa obráťte priamo evízii,
na meteorologický ústav.
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