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HUMORISTICKO-SATIRICKÝ MESAČNÍK

❶ Poznáte nejakú (máte ne jakú 
vlastnú) definíciu humoru?
Do této oblasti fušuji už přes padesát 
let a dodnes nemám žádnou definici 
humoru a ani nevím, jak by se dal vy-
rábět ve velkém. Ale vytvořil jsem si za 
ty roky takové rozlišovátko na humor 
dobrý a špatný: zjistil jsem, že po poži-
tí dobrého humoru je člověk vždycky 
o malinko chytřejší.

❷ Stala sa vám niekedy humorná 
(veselá) príhoda, ktorá by mohla 
pobaviť aj našich čitateľov?
Tuhle příhodu mám od jednoho naše-
ho fotografa, který díky cizokrajnému 
rodiči mohl i za času železné opony 
jezdit za prací na západ. Fotil jednou 
pro nějakou západoněmeckou firmu 
a bylo mu vyřízeno, že sám šéf firmy 
ho zve na večeři. Byl velice překvapen, 
protože s takovými pány běžně nepři-
šel do styku. Večeře byla výborná a při 
kávě se dozvěděl proč, nebo onen bos 
jej požádal o pomoc slovy: „ Víte, můj 
syn bude mít jednadvacáte narozeniny 
a má dvě přání. Auto Porsche a obrá-
zek od Bartáka. To Porsche, to je malič-
kost, to mu koupím, ale s tím obrázkem 
bych potřeboval pomoci, ten nevím 
kde sehnat…“

❸ Ktorá oblasť spoločenského ži-
vota je podľa vás najväčším inšpi-
rátorom humoru?
Humor je všudypřítomný. Nevím ne-
vím, zdali ti vědci, kteří hledají onu 
sjednocujíci teorii, která by byla vhod-
ná jak pro jevy s rozměry vesmírnými 
tak pro jevy na úrovni atomových 
částic, nebudou muset vzít do úvahy 
humor.

❹ Ak máte - mohli by ste nám 
prezradiť rebríček: 
a) najveselších politikov 
b) najsmiešnejších politikov? 
(v obidvoch prípadoch môžu byť aj 
zahraniční)
Politici nejsou veselí. Oni totiž moc 
dobře vědí (vyjímkou je jenom těch 
několik nejchytřejších a ti úplně nej-
pitomnější), že svoji práci dělají pra-
chbídně. A aby to na nich nebylo znát, 
aspoň se tváří, že na jejich bedrech leží 
veškerá tíha světa. Což je odpudivé, ale 
ne směšné.

❺ Máte obľúbenú anekdotu?
Panu Novákovi se narodil syn. Pan No-
vák tedy vyrazil do porodnice, aby se 
podíval. Tam ale malého Nováka ses-
třičky nemohly nikde najít, až se nako-
nec pan Novák dostal k panu primáři. 
Primář vzal pana Nováka za rameno, 

pokračovanie na strane II…
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uklidnil ho, že jeho synka museli umís-
tit ve zvláštnim pokoji, aby mu mohli 
vytvořit potřebné podmínky a odve-
dl ho do pokojíku, kde byla postýlka 
a v ní jedno veliké ucho. Pan Novák 
spráskl ruce a povídá: „Cos nám to 
udělal, Františku?“ A pan primář na to: 
„Musíte víc křičet, on špatně slyší…“
Tohle je z jiného soudku, ale také ho 
mám rád: Jde Kohn po ulici a zastaví 
jej žebrák se slovy: „Již tři dny jsem  
nevzal nic do úst…“  Kohn klidně odpo-
ví: „Musíte se víc nutit, příteli.“

❻ Stali ste sa niekedy objektom 
žartovania? Ako to na vás pôsobilo?
Zdali jsem se stal objektem žertování? 
Vy snad žertujete. Vy si myslíte, že ve 
vlastní rodině někdo bere humoristu 
vážně?
❼ Je pre vás humor nevyhnutnou
súčasťou života, alebo sa bez hu-
moru pokojne zaobídete?

Moje závislost na humoru se blíži 
profesionální deformaci. Nejraději čtu 
knihy humoristických autorů a dívám 
se na veselohry. Nesnáším díla, ve kte-
rých není aspoň špetka legrace. Když 
čtu (opakovaně) povídky Woodyho 
Allena, je mi na omdlení úžasem, jak 
může někdo na něco takového přijít.

❽ Chcete sa sám seba na niečo 
opýtať ? Ak áno, dajte si na svoju 
otázku aj odpoveď.
Strašně rád bych si položil několik dů-
ležitých otázek a je od vás hezké, že 
mi k tomu dáváte příležitost. Bohužel 
předem vím, že na ně neznám odpo-
věď a tak nebudu zdržovat.

Určite každý vie, že ide o úkon, pri ktorom 
veriaci priznáva svoje hriechy spoved-
níkovi a ten hriešnikovi udelí trest a dá 
rozhrešenie.

Na prvý pohľad je to celkom jednodu-
chý a bezproblémový úkon. Hriešnik sa 
napríklad prizná k tomu, že za posledný 
polrok desaťkrát prešiel križovatku na 
červenú, že v meste nedodržiaval rých-
losť, bol sprostý voči svojej žene a susede 
povedal niekoľko hrubých slov. Kňaz mu 
udelí trest v podobe niekoľkých „zdrava-
sov“ alebo „otčenášov“ a hriešnik odchá-
dza očistený a spokojný.

Ale čo ak hriechy sú tvrdšie – ak sa 
hriešnik prizná napríklad k tomu, že zabil, 
alebo si objednal vraždu. Že spreneveril 

niekoľko miliónov? Aj toto sa dá riešiť 
odmemorovaním niekoľkých modlitieb? 
Kňaz by nemal porušiť spovedné tajom-
stvo, to znamená, že musí mlčať. Je to čis-
to hypotetický prípad, pretože skutoční 
hriešnici tohto kalibru nechodia na spo-
veď. Kňaz sa teda dozvie len tie menšie 
prehrešky a nezaťaží si svedomie poruše-
ním spovedného tajomstva.

Iná vec je, ak sa niekto dostane celkom 
náhodne do situácie, že svojím spôsobom 
sa prizná k niečomu, o čom mal vedieť len 
kňaz. Pikantnosťou takej situácie je prí-
hoda o istom neznámom politikovi. Citu-

jem príbeh, ktorý sa možno stal, možno sa 
nestal.

Na počesť výročia účinkovania istého 
kňaza na farnosti a zároveň jeho odcho-
du do dôchodku, bola usporiadaná sláv-
nostná večera. Vysokého úradníka a čle-
na kongregácie vybrali, aby predniesol 
krátky príhovor. Ale ten sa niekde zdržal 
a kňaz sa preto rozhodol povedať pár slov 
sám, pretože hostia už boli netrpezliví.

„Prvý dojem o tejto farnosti som zís-
kal už pri prvej spovedi, ktorú som si tu 
vypočul. Pomyslel som si vtedy, že ma 
vyslali doslova na hrozné miesto. Prvý 
človek, ktorý vstúpil do mojej spovednice, 
mi povedal, že ukradol televízny prijímač 
a keď ho pre to vypočúvala polícia, vy-
krútil sa z toho. Ukradol peniaze svojim 
rodičom, okradol svojho zamestnávateľa, 
mal pomer s manželkou svojho nadriade-
ného, pri mnohých príležitostiach mal sex 
s maloletou. Užíval drogy, mal niekoľko 
homosexuálnych pomerov. Niekoľkokrát 
bol zaistený za odhaľovanie sa na verej-
nosti a nakazil svoju švagrinú pohlavnou 
chorobou. Bol som šokovaný z toho, že 
jeden človek môže spôsobiť toľko zla. Ale 
ako plynul čas, uvedomil som si, že nie 
všetci ľudia sú tu takí a nakoniec som si 
túto farnosť obľúbil. A ocenil som skutoč-
nosť, že je plná dobrých a milujúcich ľudí.“

Práve keď kňaz dokončil svoju reč, do-
razil politik a veľmi sa ospravedlňoval za 
to, že ide neskoro. Okamžite sa ujal slova 
a začal svoj príhovor: „Nikdy nezabudnem 
na prvý deň, keď do vašej farnosti zavítal 
nový kňaz,“ povedal politik. „V skutočnos-
ti som mal tú česť byť prvým človekom, 
ktorý k nemu prišiel na spoveď.“

Píše: Miroslav VICO
Kreslí: Fedor VICO

SLOVNÍK (takmer) CUDZÍCH SLOV

VSPOVEĎ

VÝVIN
Jeho vývin môžu zhrnúť
štyri prosté stručné slová:
PRV sa ľudí iba STRÁNIL,
NESKORŠIE ich ODSTRAŇOVAL.

Peter PETIŠKA

NEBEZPEČNÁ 
JESEŇ
Ako to skončí, nemáme ani zdania,s jeseňou sa na nás valia
vlny chrípky, pandémie a zatýkania.

SME SVOJI
Preč sú tie krásne časy,
keď nám advokáti pomáhali z basy,pokazilo sa to vlani,
odkedy sedia v base spolu s nami.

Eva JARÁBKOVÁ-CHABADOVÁ

CHVÁLA RÚŠKAM
Nedopustím na rúška!
Ich nosenie sa mi ľúbi…
Takto môžem na šéfa
aj ja smelo ceriť zuby…

POLITICKÁ KULTÚRA
Stráca sa nám pred očami.
Celé ma to zlostí.
Obyčajní, tí sú všade.
A kde sú tie osobnosti???

Milan HODÁL

pre Bumerang: Henryk CEBULA

BRZY BUDE KONEC SVĚTA
Těšíte se taky na tu zábavu,
až nám spadne Měsíc na hlavu?

Zpustoší nám naši rodnou planetu,
mrkněte se na to na netu!

Užijte si konec světa v přímém přenosu,
v baru si pak dáme do nosu!

Jiří ŽÁČEK

JAJKELE:
„Mojše, prečo nerozmýšľaš, ako hovoríš?“

„Nemôžem robiť dve veci naraz.“

Tomáš JANOVIC

ŠTRAJK
“James, čo je to tam vonku za hluk?”
“Štrajk prostitútok, sir.”
“James, to tak málo zarábajú?”
„Nie, sir, zarábajú si nad pomery.“
„Well, tak prečo potom štrajkujú?“
„Sú to kurvy, sir.“

ZVEDAVÁ 
OTÁZKA
Čo si robil, že si dostal 
vyznamenanie?
Nič, ale veľmi dlho.

Roman JURKAS

Humor nie je smiať sa, ale lepšie vedieť.

Vladislav VANČURA

VYŠETRENIE 
SRDCA
Z lekárovej tézy mi
strachom údy stŕpli:
buď vraj on zle počuje,

alebo som mŕtvy.
Emília MOLČÁNIOVÁ
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(agentúra -sms-) V poslednom, 
resp. v ostatnom čase sa medzi 
ľuďmi, ale aj niektorými členmi SMS 
(Slovenskej malej strany) šírili neo-
verené správy o tom, že kreslo pred-
sedu SMS je povážlivo rozkývané 
a že by o neho mal čoskoro prísť, čo 
v praxi znamená, že by bol z funkcie 
odvolaný.

Ako sa však ukázalo, nič z toho sa 
nezakladá na pravde. Realita je totiž 
taká, že predsedovo kreslo je húpa-
cie, ale ten pri výkone funkcie v ňom 
sedí pevne. Skutočnosť je teda taká, 
že rozkývané nebolo kreslo, ale iba 
stolička v ústnej dutine predsedu. 
Preto nebolo pre miestneho den-

tistu nijakým problémom stoličku 
predsedu vytrhnúť.

Taká je teda pravda a my len ve-
ríme, že podobné klebety sa už šíriť 
nebudú a že predseda sa napriek 
chýbajúcemu zúbku opäť zahryzne 
do riešenia problémov svojej strany 
i celej spoločnosti.

Fero MRÁZ

CVIKER V OPRAVE
Firme Beka z Ufónie

vďačí dedo za svoj cviker.

Má pre neho väčšiu cenu

ako výhra v Niké.

TEPLO V PANELÁKU
Ufónska mládež
spieva nové hity:

V paneláku na sídlisku

rúrou vykuruje byty.

UFOGRAMY
Tomáša M A J E R N Í K A

Fero MRÁZ

SPRÁVY
SLOVENSKEJ 
MALEJ 
STRANY

-tš-

-mv-

SKÚSENOSŤ HUMENSKÉHO PAROBKA

K životu potrebujeme málo. Ale vo veľmi veľkom 

množstve.

Peter GOSSÁNYI Ladislav BELICA

Nedávni väzni sú šťastní, že môžu sumou 700 eur mesačne prispieť na 
rozvoj našej spoločnosti.

Röntgenový snímok s jednou z rozkýva-
ných stoličiek predsedu pred vytrhnutím.

VÄZNI
Podľa internetu stojí náš štát jeden väzeň 40 eur denne. Za mesiac je to 
teda zhruba 1200 eur. Čo s tým? Naša strana (SMS) navrhuje pustiť všet-
kých väzňov do výkonu trestu v domácom prostredí, kde by sa museli 
o seba postarať a boli by kontrolovaní len pomocou špeciálnych náramkov, 
aby sa zo svojho bydliska nemohli vzďaľovať na viac ako 1 až 2 kilometre. 
Ak by každý z týchto väzňov dostal podporu vo výške priemerného dô-
chodku, dajme tomu, že by to bolo päťsto eur mesačne, štát by stále ušetril 
700 eur, ktoré by mohol investovať do školstva, zdravotníctva a do ďalších 
podhodnotených oblastí. Všetkým, ktorí majú príjem menší ako 500 eur, by 
sa vyplatilo spáchať nejaký zločin a získať tak rozdiel medzi svojím príjmom, 
poprípade dôchodkom a spomínanými 500 eurami len tak, bez nejakej ná-
mahy.



10/2020IV

KTO VEĽA PRACUJE, NEMÁ 

ČAS ZARÁBAŤ PENIAZE.

Išiel pán Kohn služobne do Londýna. 
Chodí si po londýnskych uliciach a v duchu 
si vraví:

„No tak prosím, čo sa odo mňa chce: 
Chlapcovi nám kúpiť džinsy. Lenže tie stoja 
tri libry a ja mám práve len tie tri libry a ešte 
tu musím dva dni reprezentovať. Tak to 
nie, chlapče, otecko nie je nijaký Rotschild, 
z džínsov nebude nič.“

Ale ako si tak pre seba hovorí, zrazu 
zbadá pán Kohn nad jednou pánskou 
konfekciou firmu: Arnošt Bondy a syn.

„Umgotesviln,“ povie si pán Kohn 
foneticky, „Arnošt Bondy a syn! Nech 
nevečeriam, ak to nie je ten Arnošt Bondy, 
čo mal kedysi na Vinohradoch konfekciu 
a v 1948 roku emigroval do Anglicka! No 
tak sa na to pozrieme.“

A pozrel sa. Tušenie ho nesklamalo, bol to 
presne ten Bondy, teda s tým rozdielom, že 
v Prahe to bol ten syn a tu už je to ten otec. 
Veľmi pekne si spolu pohovorili o Prahe 
a pán Kohn nakoniec prezradil pánovi 
Bondymu, že by rád kúpil pre chlapca 
džínsy, ale že tri libry sú preňho príliš 
veľa. Pán Bondy sa blahosklonne usmial 
a povedal, že v takomto výnimočnom 
prípade ich prenechá krajanovi len za dve 
libry. Na to sa pán Kohn poškriabal za 
uchom a vysvetlil pánovi Bondymu, že sa 
musí zdržať v Londýne ešte dva dni a to 
by tá jedna zvyšná libra bola strašne málo. 
Pripojil k tomu ešte trochu precíteného 
rozprávania o stovežatej matičke, takže 
srdce pána Bondyho neodolalo, pán Bondy 
krajana objal a zvolal:

„Že ste to vy, pán Kohn, tak vám tie 
džínsy dám za jednu libru!“

Pánovi Kohnovi vyhŕkli slzy vďačnosti.
„Zaplať vám to pánboh, Bondy. Tak mi 

zabaľte troje.“
• • •

Klein núka pánovi Hellerovi vilu. 
Rozplýva sa:

„To vám je vila, Heller, úplná rozkoš! A tá 
záhrada! Zídete po niekoľkých schodíkoch 
a hneď ste v rieke, kde je to najkrásnejšie 
kúpanie!“

„To je všetko pekné,“ hovorí na to Heller, 
„ale čo si počnem v jeseni alebo na jar, keď 
stúpne voda, tak ju mám hneď v dome! Nie, 
z toho nebude nič!“

Ale Klein sa nedá: 
„S vami pán Heller sa dá ťažko dohovoriť! 
Kde je dom a kde je rieka?“

• • •
„Ako sa vám darí, sused?“ pýta sa 

obuvník Muneles.
„Veľmi zle,“ vzdychne si pekár Turteltaub.
„Vy že sa máte zle?“ čuduje sa Muneles. 

„Vy, taký boháč!“
„Prosím vás,“ oponuje Turteltaub, „keď 

musím žiť z hladu iných…“
• • •

Hovorí Stein Kohnovi:
„Všade vo svete letí socializmus, teda 

aj my musíme žiť ako bratia a o všetko sa 
pekne deliť. Si za to?“

„Prečo nie?“
„Napríklad, keď máš dva kone, jedného 

mi dáš.“
„Veľmi rád!“
„Ak máš dve kravy, jednu mi dáš!“
„To je predsa samozrejmé!“
„Ak máš dve sliepky, jednu mi dáš?“
„Tak to nie! Nikdy!“
„Prečo? Koňa alebo kravu by si mi dal, ale 

sliepku nie?“
„Pretože mám len jedného koňa a jednu 

kravu, ale sliepky mám dve.“

•Ž I D O V S K É

A N E K D O T Y

Oleg DERGAČOV

Jakub SUCHÝ

Obvinili ho z rasizmu, pretože neznášal 

čierny humor / Ján GREŠÁK

Pavel TAUSSIG

BITKÁRI POZOR!
Stačí jedno upozornenie,ďalšie už možno nebudú,stojte na dva metre od seba

a dávajte si pozor na hubu.
Eva JARÁBKOVÁ-CHABADOVÁ

O MUŽOVI, KTORÝ 
NEZOMREL
Keď mala biť
jeho posledná hodina,
široko ďaleko
nebolo nijakých hodín.

O RYBE
Hodím mŕtvu rybu
do vody,
a ona nepláva.

Hodím živú rybu
na breh,
a ona nepláva.

Hermann JANDL

SPACHTOŠOVA 
NEBÁSEŇ
Skladal báseň poet
o tom, čo je spanie.

Ibaže ten pánko
zaspal tvrdým spánkom.

Z básne je len zdanie -
chýba od A po Zet.

Gerald JATZEK
z nemčiny preložil Marián Hatala

Ján GREŠÁK / ŠTÍPANCE
O KORUNE TVORSTVA
Človek má zo všetkých tvorov najdokonalejšie vyvinutý zmysel pre nezmysly.

O BOHATSTVE A CHUDOBE
Bohatý sa od chudáka líši tým, že má viacej vecí, ktoré nepotrebuje.

O VSTUPE DO SEBA
Chcel vstúpiť do seba, no natrafil tam na neoblomného tupca.

O INICIATÍVNOM BLBCOVI
V hlave mal vždy toľ ko nápadov, koľ ko mu chýbalo zdravého rozumu.

SUDCOVSKÝ
Vždy mu dali za pravdu. Nikdy však neprezradil, koľ ko.

O CIVILIZAČNOM TRENDE
Sviatok Všetkých svätých bude čoskoro nutné premenovať na sviatok 
Všetkých hriešnych.

REVOLUČNÁ PARALELA
Októbrová revolúcia začala výstrelom z Auróry, novembrová - výstrelom 
z občanov.

POZNÁMKA
Slovensko vraj nie je banánová republika. A čo to stádo opíc na najvyšších 
miestach?

CEZHRANIČNE - KRÁTKO A STRUČNE
(Svinné) Dramatickým nedorozumením sa skončil halový futbalový turnaj v Svin-
nom. Finále turnaja, v ktorom sa stretli domáci fubalisti z Družstevníka Svinné s hráč-
mi TJ Bramboráky nad Berounkou, bolo prerušené po demonštratívnom odchode 
hosťujúceho mužstva za stavu 1 : 0 pre domácich.
Až v naštartovanom autobuse sa domácim funkcionárom podarilo vysvetliť, že 
tradičné povzbudzovanie domácich „Do toho Svinné!“ bolo adresované len a len do-
mácim, a v žiadnom prípade nie súperovi. Ťažko domyslieť, čo by v tej kritickej chvíli 
spôsobila lakonická veta: „Ať si jdou!“

(Malé Škrečkovce) Nezávislá Apatická Komunálna Asociácia (NAKA) hodlá podľa 
vyhlásenia jej predsedu Štefana Nervós-Pokojného zorganizovať viacero podujatí 
s cieľom zlepšiť obraz Slovenska v zahraničí. Spomenul najmä podujatia ako maj-
strovstvá Slovenska v zalamovaní rukami, seminár Rómsky Výkričník, konferenciu 
Veľavravné mlčanie ako nástroj argumentácie, výstavu výtvarných diel prepuste-
ných väzňov Tienisté stránky výslnia, filmový festival Futbalové divadlo nejedného 
herca, či prednáškový cyklus U nás veda, nie je žiadna veda. Nuž, ak sa o tom 
nedozvie premiér, či hlavný hygienik, máme sa naozaj na čo tešiť!

Stanislav VEREŠVÁRSKY



V10/2020

HORY A HUMOR
Tohtoročný 28. ročník Medzinárodného festivalu horských filmov sa uskutočnil v Po-
prade v dňoch 14. – 18. októbra. Sprievodným podujatím bola aj výstava humoris-
tických a satirických kresieb Vlada Mešára s názvom Hory a lesy naše slovenské, 
ktorá je umiestnená v priestoroch obchodného centra MAX v Poprade, a potrvá do 
14. novembra t. r.

Pokračujeme v publikovaní aforizmov Milana Kendu, ktoré sú v knižke s názvom 
Aforoaféry (predstavili sme ju v č. 2) radené podľa rokov vzniku.

Milan Kenda / AFOROAFÉRY 1992
 • Koľko je u nás takých zdravotníckych zariadení, v ktorých si vás po-

všimne len smrť!
 • Najradšej zaujímam polohu ležiaceho radikála.
 • Naozaj úspešný autor bude ten, ktorý spolu s rukopisom knihy po-

núkne vydavateľstvu aj svojho Mateja Hrebendu.
 • Polievky pre chudobných vznikajú preplachovaním kotlov, v ktorých 

sa varili predvolebné guláše.
 • Je výnosné byť pokrývačom, výnosnejšie pokrytcom.
 • Za starého režimu sme hľadali, komu sa vyžalovať. V novom - koho 

zažalovať.
 • Zrejme som dozrel, lebo všetci sa ma snažia ošklbať.
 • Potlesk je mocná zbraň. Možno ním pretrhnúť myšlienkovú niť poli-

tického protivníka.
 • V zdravotníctve je nedostatok krvi, vo filmových ateliéroch prebytok.

(franc. pour féliciter) je v spojení s letopočtom 

skratka blahoprajnej novoročnej formulky. 

S láskavým dovolením autorov pokračujeme 

v publikovaní týchto malých súkromných dielok (a donedáv-

na i celkom intímnych s provokatívnym obsahom, ktoré au-

tori do redakcií radšej ani neposielali), ktoré si od nepamäti 

vymieňajú medzi sebou známi na sklonku uplynulého roka. 

Odkedy však funguje internet, tak v poštovej obálke už iba 

zriedkavo. Ak teda máte vo svojej zbierke vtipné alebo inak 

zaujímavé novoročenky, ktoré by mohli zaujať aj našich čita-

teľov, prosíme o ich zaslanie do redakcie.

PF

Michail ZLATKOVSKYJ, Rusko

Miroslav MOTYČÍK Josef KOBRA-KUČERA Mirek BARTÁK

Koloman LEŠŠO

Adolf BORN

BÁSNÍK HLEDÁ 
MECENÁŠE
Inzerát z tisku
Básník hledá mecenáše!
Kdo by chtěl žít o hladu?
Rád by buřty do guláše
za villonskou baladu.

Šikla by se menší renta,
dvě tři mega, nebo pět:
Promění vás v prominenta,
pomůže vám dobýt svět.

Být mecenáš – těžké břímě.
Hledím na ně s úsměvem.
Kašlou na mě? Hledají mě?
Mecenáši, čert tě vem!

Jiří ŽÁČEK

GUMIČKA
Nastúpia deti do autobusu a obsadia si všetky miesta. Potom nastúpi 

starček s paličkou, deti ho ale nepustia sadnúť a tak teda musí stáť. 
Autobus vojde do zákruty a starček spadne na zem. Jeden chlapec mu 
hovorí:

„Keby ste mali na tej paličke gumičku, tak by ste nespadli.“
Starček na to:
„Keby mal gumičku tvoj otec, tak by som teraz mohol pokojne sedieť.“

ALZHEIMER
Starenka sa pýta lekára: „Pán doktor, ako sa volá ten Nemec, čo mi 

stále schováva moje veci?“
„Alzheimer, starenka, Alzheimer!“

ZEMPLÍNSKY SONG
Chto to tam
na tim mosce piska?
Stari pan        
mlade dzivče sciska.

Stari pane,
naj me ňesciskaju,
chudobne dzivče som,
radši Bumerang mi daju.

Marica DZIVÁVlado MEŠÁR
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SKUTOČNÝ PRÍBEH COVID-19
Keď vírus Covid-19 zistil, že svet v ktorom pôsobí, je plný bezkofeínovej kávy, 
bezlaktózového mlieka, nealkoholického piva, bezlepkového chleba a cestovín, 
bezcharakterných politikov a úradníkov bez vízie, zodpovednosti a morálky, 
zmenil priebeh choroby, ktorú spôsobuje, na bezpríznakovú…

Stanislav VEREŠVÁRSKY,

BÁJKA 
O PSYCHOHYGIENE
Čo platilo v minulosti,
dnes to máme zasa.
Taký čo chce čistý zostať,
nemal by byť prasa.

Mikuláš JARÁBEK

Posťažoval sa majster VOJTA po 
predstavení v Národnom divadle Karlovi 
Högerovi: „Neviem, čím to môže byť, ale keď 
sa vrátim domov z divadla, mám takú čudnú 
náladu, sadnem si do kresla a len tak zízam 
do prázdna.“ Karl Höger vraví: „To poznám, 
Jaroslav, to je stará herecká choroba, proti 
ktorej som našiel ohromný liek. Keď na 
mňa príde takáto mizerná nálada, idem 
k telefónu, vytočím nejaké číslo – akékoľvek, 
ktoré mi náhodou napadne. A keď sa mi 
ozve neznámy účastník, bez toho, aby som 
sa mu predstavil, mu do toho telefónu 
vynadám. Poviem mu napríklad, „ty hlupák, 
ty tajtrlík…“ potom to zavesím a veľmi sa mi 
uľaví, všetko zo mňa spadne.“

„To je ohromné,“ vraví Vojta, „to musím 
niekedy skúsiť.“

Raz si pri takejto nálade spomenul na 
priateľskú radu, išiel k telefónu a vytočil 
nejaké číslo. Keď sa mu na druhom konci 
ozval neznámy účastník, nasledoval tento 
rozhovor: „Haló, tu je Jaroslav Vojta, vlezte 
mi na hrb vy hlupák, vy tajtrlík… prosím? Áno, 
národný umelec.“

• • •
Raz pri oslavách narodenín Jaroslava 

VOJTU poďakoval za tú pripravenú slávu 
oslávenec a dodal:

„Staroba má mnoho predností.“
Potom sa odmlčal, naprázdno prehltol, 

navlhčil si pery a rozhliadol sa po sále. Pauza 
sa predlžovala donekonečna. Prítomných 
sa zmocňovala nervozita. Nie je náhodou 
chorý? Dokáže svoju reč vôbec dokončiť? 
Ale Vojta po chvíli pokračoval:

„Márne sa snažím si na niektorú prednosť 
spomenúť.“

• • •
Majster VOJTA sa jedného dňa rozhodol 

kúpiť si auto. Predavač mu odporúča istú 
značku:

„Toto auto má veľa predností. Je 
spoľahlivé, priestranné, nenáročné na 
údržbu, má malú spotrebu, ale hlavne, je 
veľmi rýchle. Čo bude predovšetkým na 
zájazdoch výhodné. To je také rýchle auto, 
že keď vyštartujete ráno o šiestej do Hradca, 
budete tam zaručene o siedmej.“

Kúpa zmieneného auta bola uzatvorená 
s tým, že si ho pán Vojta vyzdvihne na druhý 
deň. Na druhý deň však zrušil objednávku, 
že vraj si to do rána rozmyslel. Prekvapený 
predavač sa snaží zachrániť, čo sa dá:

„Ale Majstre, prepadne vám záloha 
a navyše sme dali zhotoviť na dvere krásne 
iniciály. Prečo vlastne to auto nechcete?“

A Jaroslav Vojta odpovedal:
„Prosím vás, povedzte mi úprimne, čo by 

som robil ráno o siedmej v Hradci?!“

anekdoty
podľa
becedy

na V

METÓDA
Jedno oko plače
to druhé sa smeje
dnes je optimista
zajtra bez nádeje.
Je nám otec
je nám matka
vyhreší nás
aj pohladká
na krku keď
cíti nôž
šmahom ruky
z pravdy lož.
Statusy, statusy
nervy máme
na kusy!

Ján HEINRICH

Marián BACHRATÝ

Ľubomír JUHÁS

Andrej MIŠANEK

BÚRKA NAD POĽAMI
Mieša letné pole alkoholy
Zreje žitko, slivky, jablká
Aj také, od ktorých hlava bolí
Po nich sa tĺk svetom potĺka

Do medu sa utajila sila
V kyslých dažďoch kvasia uhorky
Na Duši sa rana otvorila
Poškuľuje moriak na morky

Azúrové pole čerti orú
Halí nebo sivá opona
Od zenitu hmlí sa ku obzoru
Zúbožený anjel zastoná

Hrdzavejú po(d)mazané hlavy
Nikto nikdy za nič nemôže
Dávi slučka, aj dav dávno dávi
Z hrošej kože režú rohože

Svedomiu sa nikto nespovedá
Alebo mu uši neslúžia
Za grajciar by chruňo mater predal
Na svadbe sa ženy omužia

Nevyvetráš hlavu v prievane
Nesú vetry z každej strany smrad
Zarepujú vrany v sivom ráne
Rád je trpák preto, že je rád

Na svete je detí ako smetí
Ešte viacej špiny okolo
Rýpu sa nám bagre vo svojeti
A bude nám, ako nebolo

Premenia sa na mašiny ľudia
Inkarnujú telá na stroje
S úsmevom nám zdravý Rozum pľundria
Pred oči nám stelú závoje

Poprcháva nielen z neba na zem
Ľadovec sa sype do Duše
Hladko ide iba ten, kto maže
Ožiera nám priadka moruše

Kobylky sa množia v jednom kuse
Raz z nich budú statné kobyly
Spíjajú sa klauni na funuse
Desať hriechov na kríž pribili

Nepadajú z Neba múdri ľudia
Padajú len padlí na hlavu
Pod Sitnom sa rytierovia nudia
Nezaplátaš pamäť deravú

Dozrievajú v poli alkoholy
Pri víne sa mušky vyroja
Rozlieza sa junáč po okolí
Pridlho sa rany nehoja

Drago MIKA

KOŤUHA
Kreslo má vraj
trasľavé
k tomu maslo
na hlave
známy je on
takým sklonom
balí dievky
pod zákonom.
V robote sa
netrhá…
Má však gule,
koťuha!

Ján HEINRICH

Herec Jaroslav VOJTA v kresbe J. KANDLAZ ORDINÁCIE
Lekár ošetruje 
pacientov, ktorí majú 
problém s očami a pýta 
sa ich:
- Pacienti, vidíte ma?
- Vidíme.
- Tak domov, vy 
simulanti!

VYZNANIE
- Katka, pre teba by som skočil aj z desiateho 

poschodia.
- Čo blbneš? Veď bývaš na prízemí.

- Tak by som skočil desaťkrát za sebou.

Na zvonenie otvorí pán Pupjak dvere a pred nimi 
neznámy muž hovorí:
- Chcem sa rozprávať s vašou ženou.
- No keď vás pustí k slovu, nech sa páči.
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Jan TOMASCHOFF

ZAMILOVANÝ SYN
Syn: „Tati, zamiloval som sa do 

krásneho dievčaťa a chcem ju pozvať 
na rande.”

Otec: „To je úžasné, chlapče. A kto 
to je?”

Syn: „Andrea od susedov.”
Otec: „Aaaach, tak to je dobré. 

Musím ti niečo povedať, ale prisahaj, 
že to nepovieš mame. Andrea je tvoja 
sestra.”

Chlapec je sklamaný… O niekoľ ko 
mesiacov neskôr.

Syn: „Otec, znovu som sa 
zamiloval, a je ešte krajšia.”

Otec: „No super, poznám ju?”
Syn: „Áno, Monika od susedov.”
Otec: „No vieš, chlapče, nerád ti 

to hovorím, ale aj Monika je tvoja 
sestra.”

Stalo sa to ešte niekoľ kokrát a syn 
bol vyvedený z miery a tak išiel za 
matkou.

Syn: „Mami, som veľmi nahnevaný 
na otca! Zaľúbil som sa do šiestich 
dievčat, ale so žiadnou nesmiem nič 
mať, pretože náš otec je ich otcom.”

Matka objíme syna a hovorí: 
„Zlato, môžeš si vziať ktorúkoľ vek 
z nich chceš. Nepočúvaj ho. To nie je 
tvoj otec.”

Rasťo VISOKAI

AFORIZMY Milana KUPECKÉHO
 • Najčastejšie sa na koreň veci snažia dostať dentisti.
 • Moja manželka je anjel, pokým nevystrčí rožky.
 • Príjem sa vám nezvýši ani po kúpe rozhlasového prijímača.
 • Najviac zo všetkých činností nás zamestnáva nezamestnanosť.
 • Máme oveľa viac tunelárov ako tunelov.
 • Kľúčové problémy najľahšie zdolávajú zlodeji.

SVETLO NA KONCI 
TUNELA
Z hromady liekov tunel mal
dennodenne doň zaliezal.
Stalo sa, že ho tam pohltilo svetlo
a do večných lovíšť ho odvlieklo.

REKLAMNÁ SPRÁVA
Mimoriadna správa:
Koniec sveta vraj nastáva
Kto chce, aby prežil
nech si kúpi nový mobil!

PRINC NA BIELOM KONI
Zaujate sa hrávala s bábikami
i keď jej vek už bol pristarý.
Stále snila o princovi na bielom koni.
Prišiel a odviedol ju k psychiatrovi.

Jaroslav CIBIČEK

COVID FARIZEJI
De sú Covid farizeji,
názory a reči jejich?
Objeťe a následky vyléčených,
nezavážá praňic pro ňich?

Hazardéri, Narcisové,
egoisťi, šak ňic nové…
A ten co bije na poplach,
nech nezájde jak Ján Palach.

Spamataj sa, národe,
na tenkém si leďe, na voďe!
Zatňi zuby, disciplínu,
sám si neseš svoju vinu.

Ket nechápeš to, nesceš znat,
treba na dereš ťa, blbče, hnat.
Pokuty a represije,
dokát Covid skape, neprežije.

dedo PEJO

SAMÝ VITAMÍN
Na zvodcu mám recept hustý,
takto vyrieš neveru:
ak ti lezie do kapusty,
tak ho pošli do kelu.

Emília MOLČÁNIOVÁ

VÝSTAVY KARIKATURISTOV V PREŠOVE
Výstava Kýchania mozgu s názvom Créme de la créme bola pri svojom 5. výročí podporená 
finančným grantom mesta Prešov. Prehľad tvorby vystavujúcich autorov mohli návštevníci 
vidieť vo Wave - centre nezávislej kultúry, v Galérii Abylimpiáda, centre pre umenie Viola 
a Eperii shopping v Prešove.

Aj keď pandémia limituje návštevnosť kultúrnych podujatí, organizátori pripravujú do 
konca t. r. aj autorské prezentácie Bernarda Boutona z Francúzska a Nikolu Hendrickxa z Bel-
gicka. Trvanie výstavy Créme de la créme je naplánované do konca novembra t. r.

V MESTE
Na zastávke pred stanicou 

stojí vidiečan a volá cez 
otvorené dvere na vodičku:

„Pani, jazdí ešte trojka?“
„Samozrejme, že jazdí,“ 

odpovedá vodička, „ale má 
teraz iné číslo a chodí po 
celkom inej trase.“

CHORÝ MUŽ
Veľmi chorý muž sa na odporúčanie lekára rozhodol vrátiť do svojho 

rodného mesta. Jeho spolucestujúci sa čuduje, že napriek tomu, že sotva 
stál na nohách, na každej stanici vystúpil z vlaku a kúpil si nový cestovný 
lístok:

„Prečo si nekúpite cestovný lístok rovno do Prešova?“
„Načo by som si kupoval lístok až tam, keď neviem, či náhodou 

nezomriem niekde po ceste.“

JASNÁ PRAVDA
Keď máš viac ako päťdesiat rokov, už nerozoznáš písmená ani zblízka. 

Zato aj malého blbca rozoznáš z veľkej diaľky.
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Mirek Barták sa narodil 1. septembra 1938 
v Košiciach. Študoval na Námornej akadémii 
v bulharskej Varne, ktorú ukončil ako lodný 
inžinier. Takmer desať rokov brázdil svetové 
moria a oceány na námorných obchodných 
lodiach. Od roku 1969 pôsobí ako výtvar-
ník v slobodnom povolaní. Venuje sa najmä 
karikatúre, knižnej ilustrácii, ako aj tvorbe 
kreslených filmov a krátkych grotesiek. Svoje 
kresby publikuje v mnohých novinách a ča-
sopisoch doma i v zahraničí (spomeňme as-
poň renomovaný švajčiarsky časopis Nebel-
spalter, ktorého stálym autorom je od roku 
1970). Vydal 11 autorských kníh kresleného 
humoru, z toho 7 v zahraničí (Švajčiarsko, Ne-
mecko, Slovensko). Ilustroval viac ako 60 kníh 
a jeho diela sa objavili v mnohých zborníkoch 
doma a v zahraničí. Okrem niekoľkých kresle-
ných filmov je autorom viac ako 50 krátkych 
kreslených grotesiek, tzv. blackoutov. Svoje 
diela vystavoval na viac ako 70 samostat-
ných výstavách a nespočetných kolektívnych 
výstavách v Českej republike a na mnohých 
miestach Európy i v ďalších krajinách sveta. 
Za svoju tvorbu bol ocenený celým radom 
prestížnych cien a vyznamenaní (pripomeň-
me aspoň Medailu Tona Smitha za významný 
prínos žánru, ktorú mu udelili v Holandsku 
v roku 2007).

Patrí medzi zakladajúcich členov Českej 
únie karikaturistov, založenej v roku 1990 
a bol jej prvým predsedom.
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BOSC

KOČNER, TO JE STŘELEC!
Hodně nečekaný byl závěrečný verdikt 
speciálního soudního tribunálu ve sloven-
ském Pezinku, který rozhodoval v kauze 
nájemné vraždy novináře Jána Kuciaka 
a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové. Vzhle-
dem k poměrně jasným důkazům se před-
pokládalo, že oba hlavní podezřelí, podnika-
tel Marián Kočner a jeho někdejší milenka 
Alena Zsuzsová, budou odsouzeni, nicméně 
soud je nakonec oba s ohledem na nemož-
nost dokázat jejich zapojení do celého pří-
padu, osvobodil. Reakce pozůstalých byly 
pochopitelně hodně emoční a snad nejlépe 
to vyjádřil otec zastřeleného žurnalisty, kte-
rý prohlásil, že si Kočner z jejich rodiny už 
podruhé vystřelil.

TISKOVÁ OPRAVA
V minulém čísle Fámyzdatu jsme nespráv-
ně uvedli, že prezident Miloš Zeman nechce 
zrušit superhrubou mzdu. Správně mělo 
být uvedeno, že nechce zrušit svojí super 
mzdu. Omlouváme se a děkujeme za pře-
plácenou hlavu státu.

DOŠIEL BENZÍN
Dve mníšky si vyjdú na výlet autom. Ale po niekoľ kých 

kilometroch motor zachrčí a zhasne. Kontrolka benzínu 
je na nule. Našťastie len kúsok od nich je vidieť 
benzínovú pumpu, stačí len vziať kanister a ísť si benzín 
načapovať. V celom aute však nenájdu nič, v čom by si 
benzín priniesli, len pod zadným sedadlom nájdu nočník. 
A už s ním utekajú k pumpe a o chvíľu sú už späť pri aute 
a nalievajú palivo do nádrže. Náhodou ide okolo miestny 
farár a len neveriacky krúti hlavou: „Tak sestry, vašu 
vieru by som chcel mať.“

BIELORUSI SKÁČU DO VÝŠKY

Pre Bumerang: Arkadzi GURSKI, Bielorusko

CHARAKTERISTIKY FUTBALISTOV
HUMORISTA: Zabáva divákov vtipnými prihrávkami
BRUSIČ: Ostrými zákrokmi prebrúsi členkové kosti súperov.
PANENKA: Hrá ako panenka, ale bohužiaľ, nie Antonín.
MOZOG MUŽSTVA: Vždy prvý vypočíta, koľko v podniku 
prepili.
ROZOHRÁVAČ: Dokáže skvele rozohrávať intrigy voči tré-
nerovi.
MOTOR MUŽSTVA: Po celý zápas vrčí na rozhodcu.
ZAKONČOVATEĽ: Nepresnými prihrávkami zakončuje ak-
cie.
ZAMETAČ: V obrane pozametá tak dôkladne, že si ho poži-
čiavajú na výpomoc aj komunálne služby.
GENTLEMAN: Po každom faule sa slušne ospravedlní. Pri 
zlomeninách vyjadruje úprimnú sústrasť.

CHARAKTERISTIKY FUTBALOVÝCH 
ROZHODCOV
PRAKTIK - od klubov zoberie prakticky všetko.
OPORTUNISTA - píska proti tým, čo mu nič nedajú.
ORIENTAČNÝ BEŽEC - pozná únikové východy na všetkých 
štadiónoch.
GAMBLER - vyžíva sa rozdávaním žltých a červených kariet.
NEPREBUDENÝ - nikdy nezoberie úplatok.
AMATÉR - dáva si od klubov preplácať iba cestovné a diéty.
DIPLOMAT - zoberie úplatok od oboch družstiev a zápas sa 
skončí remízou.
SADISTA - bez mihnutia oka „zereže“ mužstvo, ktoré mu nič 
nedá.
VERIACI - verí, že mu na jeho podvody nikto nepríde.
TITANIK - dokáže bez milosti potopiť akékoľvek mužstvo.

Štefan ŠVEC

VELKÁ SOUTĚŽ 
O MALÉ RABOVÁNÍ
To jsou ale věci. Zatímco se 
téměř veškerý svět potýká 
s nákazou Covid 19, ve Spo-
jených státech amerických, 
mimochodem momentálně 
nejzasaženější zemí naší pla-
nety, se objevil problém další 
a neméně nebezpečný. Po po-
licejním zásahu totiž v hlavním 
městě státu Minnesota zemřel 
afroamerický muž a tato udá-
lost odstartovala vlnu násil-

ností, rabování a občanských 
nepokojů. A to fakt není prdel. 
Jenže je otázka, jak to celé 
bylo, jak moc se policie provi-
nila a do jaké míry jsou sou-
časné protesty adekvátní. Pro 
vaši lepší orientaci v problému 
je tady náš následující test.

1. Současné násilnostmi ve 
Spojených státech jsou spoje-
ny se jménem:

a) Harold Loyd
b) George Floyd
c) Pink Floyd

2. Nejoblíbenějším filmem 
mrtvého muže byl snímek:

a) V řetězech
b) U konce s dechem
c) Nebožtíci přejí válce

3. Afroamerická populace ve 
Spojených státech nejraději:

a) zpívá
b) rapuje
c) rabuje

4. V poslední době automobily 
v USA až nečekaně příliš:

a) čoudí
b) kouří
c) hoří

5. Hlavním městem státu Mi-
nnesota, kde nepokoje pro-
pukly, je:

a) Minnesota City
b) Minneapolis
c) Minneapolice

Správné odpovědi spolu s kon-
takty na všechny barevné spo-
luobčany ve vašem nejbližším 
okolí zasílejte na adresu americ-
kého velvyslanectví, případně na 
jakoukoliv stanici Policie ČR.

Na základe dohody 

o reciprocite publikuje-

me niektoré materiály 

z českého humoristické-

ho časopisu SORRY.

V ZÁRUKE
Dievča: „Tato, jeden chlapec v škole mi hovoril niečo, čomu som 

nerozumela. Vravel, že vraj mám pekné čelné sklo, prekrásny kufor, super 
karosériu a moje nárazníky, že sú bezchybné.“

Otec na to: „Tak mu povedz, že si ešte v záruke a ak sa ti pokúsi otvoriť 
kapotu, aby skontroloval hladinu oleja, tak mu odtrhnem výfuk.“

OPERÁCIA
„Akú mám šancu, pán doktor?“ pýta sa pacient pred operáciou.
„No viete, robím túto operáciu už dvadsiaty ôsmykrát…“
„Super, to ste ma upokojili.“
„No jasné, raz sa mi to predsa musí podariť.“

Ej
a 

KU
LO

VA
NÝ

Karel KOHL
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ŽENSKÁ PORADŇA – AKO SA 
STAŤ MUŽOM ČINU
AKO SI ZACHOVAŤ MANŽELSTVO
Ak po krátkom čase zistíte, že manžel si vás bral iba kvôli vášmu 
venu, pretože je na chlapcov, neuvažujte hneď o rozvode a za-
chovajte sa ako skutočný chlap. Jednoducho začnite tomu svoj-
mu bulovi zakášať s jeho vlastným milencom. Ten keď zistí, ako 
ste sa chlapsky zachovali, tak nabetón neodolá vášmu mužnému 
čaru.

AKO PERSPEKTÍVNE VYCHOVÁVAŤ
Čo najrýchlejšie sa vzdajte prehnaných materinských citov a po-
chlapte sa. Mužne vezmite výchovu do vlastných rúk, nedovoľte 
svojim deckám skákať vám po hlave a už vôbec nie po hlavách 
významných hlaváčov, ktorí majú preskákanú nejednu vatru zvr-
chovanosti. V opačnom prípade by si totiž vaše rozmaznané dec-
ká skákanie po hlavách hlaváčov mohli parádne odskákať.

AKO SI SPLNIŤ MILIONÁRSKY SEN
Na Slovensku je milionárov ako dreva, no milionárok je poried-
ko, preto sa má pravá ženská vzmužiť k činu stať sa milionárkou. 
Najlepšie je prinútiť niektorého oligarchu, aby sa za vás vydal. 
Potom mu dovoľte kúpiť vám napríklad v Bratislave ligový fut-
balový klub s hokejovým dokopy. Manažujte kluby dovtedy, kým 
sa zoŠiroka nerozKmotríte s tisíckami manželových miliónov 
a skrešte ich na jediný, čím definitívne splníte svoj sen stať sa 
slovenskou milionárkou.

AKO SA STAŤ HRDINOM DŇA
Mužná slovenská ženská vie ukázať mužom tejže národnosti, že 
sa tiež vie stať mužným hrdinom dňa. Stačí, ak v ktorejkoľvek 
krčme vypije na ex spústu poldecákov až do dna, takže hrdin-
sky padne pod stôl, čím sa vyrovná normálnym mužom. Prítomní 
štamgasti ju preto nebudú považovať za nejakú padlú ženskú, 
ktorá sa iba sťala, ale aj sa stala dvojnásobnou hrdinkou ako dna, 
tak aj dňa.

AKO SI VYROBIŤ DOM SMÚTKU
Pohrebné obrady sú zo dňa na deň drahšie, proste škoda zomrieť. 
Preto si mužné ženy vyrobia vlastný dom smútku tak, že napriek 
protestom usmoklených mužov obúchajú všetky úspory na stav-
bu vlastného rodinného domu, v ktorom na náklady neprispie-
va už nijaké bytové družstvo, ale len vy sumou na šľaktrafenie. 
Takto môžu vo vlastnom dome dôstojne každodenne smútiť za 
družstevným bytom v baráku, ktorý ako naschvál práve zateplili.

AKO SI ZMYSLUPLNE SŤAŽOVAŤ
Zšenštilí muži sa pravidelne dopúšťajú primitívnej chyby, keď 
svoje sťažnosti píšu úradom na obyčajný papier, väčší frajeri 
dokonca na kriedový. Na rozdiel od týchto vraj chlapov ženské 
v chlapskom zmysle slova píšu každú sťažnosť na šmirgľový 
papier, lebo takto poľahky prinútia úradných šimľov, aby si s ich 
sťažnosťou nevytierali zadok.

AKO SA POSTAVIŤ PRESILE
V tomto prípade ženské nedokážu mužov precikať. Typickí slo-
venskí muži sa presile zbabelo obrátia chrbtom v hlbokom pred-
klone, že vraj smelo ukazujú presile, kde ich má bozať. Avšak po-
dobný postoj žien v tomto prípade dostáva celkom iný podtext.

Ján GREXA

Miroslav MOTYČÍK

sme iba 

ĽUDIA

Ó, ČASY, Ó, MRAVY
Bola to obzvlášť veľká pobehlica -
nielenže každú chvíľu spala s iným,
ale aj v inej posteli!

Marián HATALA

Miro VICO

MUCHA
Pri telce mňa ňičí mucha,
kričím, prskám, celkom hluchá.
Na kožu sedne, hnusňe lozí,
vypil bych aj mléko kozí.
 
Pobzukuje, poskakuje,
že by byli muší ruje?
Kvúli její vracaňú,
oháňám sa placaňú.
 
Nechytám ju spakruky,
skúrej vzlétne od ruky.
Trefuje mňa z teho šlak,
politika, Covid – neutrímu tento tlak.

dedo PEJO

U GYNEKOLÓGA
Gynekológ hovorí pacientke pri 

vyšetrení:
„Tak, milá pani, povedzte manželovi…“
„Ja nie som vydatá.“
„Tak, keď sa stretnete so snúbencom…“
„Nie som zasnúbená.“
„Tak povedzte priateľovi…“
„Nemám a nikdy som nemala nijakého 

priateľa.“
Lekár sa zamyslí a pozerá sa z okna.
„Pán doktor, čo sa stalo?“
„Neviem, ale naposledy, keď sa 

niečo také stalo, vyšla hviezda nad 
Betlehemom.“

O PÁNOCH NA IHRISKU
KONDIČNÁ PRÍPRAVA
Rozhodca nemusí vládať behať,musí však vedieť utekať.

PORADA PRED ZÁPASOMHostia majú domácu,
no domáci nás hostia…

MAL TO POD KONTROLOUVšetci prítomní sa zhodli,Že dnes pískal s prehľadom.Fauly domáceho mužstvatotiž občas prehliadol.
Ján HAVRAN

ŽENA MÁ VŽDY CELÚ 

PRAVDU A EŠTE KÚSOK

Bulharské príslovie
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•	 Na	 jeseň	býva	počasie	pre-
menlivé	a	preto	sa	celá	prí-
roda	pestro	oblieka.

•	 Lístie	opadáva,	aby	sa	mohlo	
na	 jar	 zasa	 zazelenať	 a	 tiež	
preto,	 lebo	 príroda	 nechce	
mať	s	nimi	zbytočné	starosti.

•	 Vtáci	 odlietajú	 do	 teplých	
krajín,	pretože	peši	by	im	to	
trvalo	dlho.

•	 Lístie	opadáva	tiež	preto,	aby	
si	mala	príroda	na	čo	ľahnúť.

•	 Vtáci	si	hromadia	zásoby	do	
rezervy.	Najmä	veveričky.

•	 Príroda	 zaľahla	 k	 zimnému	
spánku,	 len	 zmrznuté	 vtáky	
poletovali.

•	 Húsenice	v	šaláte	pred	jed-
lom	poriadne	vykúpeme.

•	 Kto	 toho	 veľa	 nevie,	 rastie	
z	neho	tulipán.

•	 Jahody	 poznáme	 záhrad-
né,	lesné	a	tie	ktoré	sme	už	
zjedli.

•	 Kvetiny	 voňajú	 až	 tak,	 že	 mi	
z	toho	vonia	nos.

ČERTOVSKÉ OBRÁZKY ĽUBA RADENU

AKCIE
Príde nadržaný lord za lady a hovorí: „Lady, akcie stúpajú.”
Lady na to: „Ľutujem, lord, ale burza je zatvorená.”
Lord príde na druhý deň a hovorí: „Lady, akcie stúpli na maximum.”
Lady na to: „Ľutujem lord, burza je stále zatvorená.”
Tretí deň pride lady za lordom: „Lord, burza je otvorená.”
Lord na to: „Bohužiaľ, lady, ale akcie boli predané pod rukou.”

Pán Dalibor sa pýta suseda, ako dopadlo vyšetrenie u lekára.
- Lekár mi poradil pobyt na morskom vzduchu. Po zvážení svojich finančných 
možností som si pred ventilátor zavesil filé z morskej tresky / JA

Ak sa vám vaše zuby zdajú málo biele, tak si staňte pred 

zrkadlo a natrite si tvár čiernym krémom na topánky / Bigor

ŽELEZNIČNÉ UZLY LACA TORMU

Vlasta ZÁBRANSKÝ, čas. Roháč, 1965

MINISNÁR PRE ZAČÍNAJÚCICH I POKROČILÝH 
SEDMOSPÁČOV
V spánku strávim tretinu života, a pritom sa cítim nevyspato. A čo vy? Klipkajú 
vám pri čítaní týchto riadkov mihalnice a oči? Potrebujete si poobede zdriem-
nuť, alebo už počas pracovnej zmeny? V našej pouličnej ankete, v ktorej do-
minovala otázka, čo sa vám najčastejšie sníva, odpovedali všetci bez rozdielu: 
pivo, nahota, parlament. Ako to však vyzerá v praxi?

Ak sa vám snívalo o dáme pri tele, pri tanci či pri páraní peria
Ste na dne, no má to aj svoju dobrú stránku: aspoň sa máte od čoho odraziť. 
A prestaňte fajčiť, lebo zdravie škodí fajčeniu.

Jelenie parohy zhadzovať celú noc z hlavy až do zobudenia
Po výdatných raňajkách, desiaty, obede, olovrante a večeri dospejete k svet-
lým zajtrajškom. Dočerta, to tu už bolo!

Maznať sa so svojím obľúbeným jedlom a nápojmi od hlavy po päty
Ráno si navlečte riasenú sukňu alebo pepitové sako, hoci vaším tajným bi-
cyklovým snom je nosiť klasický trenčkot. Ešte sa trikrát vyspíte a všetci vám 
nakoniec i napokon aj naostatok dajú za pravdu (poriadny világoš).
Pokiaľ máte sny o švárnom šuhajovi z Košíc, ktorý si natrel pleť proti-
vráskovými olomouckými syrčekmi, alebo o ružolícej dievke z Trnavy 
pod parou, eventuálne pod závojom 
To, že ste videli tento sen v angličtine by ešte ušlo, ale že bol so slovenskými 
titulkami, to je už aj na mňa priveľa. Ty kokso!

A je tu spavý záver. Na peniazoch čert sedí - potom nečudo, že nikdy nespí. 
Ja áno a dokonca rád hovorím zo sna a chrápem akoby som drevo pílil.

Dobrú noc želá, praje a žičí  Milan Sibyla (n) LECHAN

Y
V ilegalite nik z ľudí 
žiadne vlastné lego nemá. 
Komár je tvor uštipačný, 
preto často uštipne ma. 
V detektívkach vrahmi občas 
bývajú aj záhradkári. 
Posunkovou rečou v tme sa 
dorozumieť nepodarí. 
Keď máš ranu otvorenú, 
tak ju veľmi rýchlo zavri. 
Všetky staré pyramídy 
postavili dinosauri. 
Veľ ké kruhy majú viacej 
stupňov ako kruhy malé. 
Vodič najviac šetrí benzín 
jazdením na neutrále. 
Vojak masku plynovú má, 
keď musí byť maskovaný. 
Nechcem jedlá dusené jesť, 
lebo sú v nich dusičnany. 
Množením je ľahké z čísla 
jednotného spraviť množné. 
Byť aj žiakmi nemožnými 
určite je v škole možné. 
Vo vákuu vzdušné bozky 
nemohli by vôbec vznikať. 
V nekonečne nekonečník 
vytvorí sa konečníka.

Jozef BILY

Perličky
zo školy a okol

ia

Jiří HIRŠL

VERŠÍČKY
ŠKOLSKÉ
PERLIČKYN

A
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Jano SCHUSTER

s

JEDINÁ OTÁZKA
ALEBO

VY SA PÝTATE,
A Milan LECHAN ODPOVEDÁ
Tentoraz to však budú až tri odpovede na otázky od trojice čitateľov. 
Prvá, Beáta A. z Vrútok sa pýta, koľ ko špendlíkov je na novej košeli.
- Vždy o jeden viac, ako si myslíte.
Fero Š. z Pezinka sa priamo Milana Lechana pýta, či sa už niekedy ponoril do hudby.
- Niekoľkokrát. Vydržím v nej asi dve 
minúty, ale potom sa musím znova 
nadýchnuť.
Napokon Dezider K. zo Sabinova je zvedavý, či Milan Lechan už niekedy zažil nevysvetliteľný úkaz alebo záhadnú a tajomnú udalosť. Tu je jeho odpoveď:

- Ani nie tak ja, ako skôr osadenstvo 
vydavateľstva, v ktorom som pracoval. 
A to jedno ráno, keď som prišiel do 
práce načas.

…a DEREŠ Petra ŽIFČÁKA

ŠARIŠSKÝ 
GALIMATIÁŠ

Suroviny:
• 400g baby špenátu
• perníkové korenie
• 1 ovsená vločka
• 200 g mungo klíčkov
• 3 zrnká kaviáru
• štipka soli

Postup:
Ryžu s kryštálovým cukrom pokrájame 
na cimpr-campr a tvarujeme fašírky. 
Cícer nekompromisne scedíme, 
okamžite restujeme do sklovita 
a odstavíme. Prisypeme kurkumu, 
spolu s jogurtom bez pardonu 
rozmiešame a pečieme v rúre vyhriatej 
na 700 o C asi 5 hodín, aby vzniklo 
cesto tuhšej konzistencie. Pokrm 
nakoniec ozdobíme otrhanými lístkami 
koriandra, papričkou čili a špáradlami.

Dobrú chuť vám naháňam!
Mimi LACHTANOVÁ, kuchárska diva

humoristicko-satirický mesačník, príloha denníka 
Šport. Redakcia Fedor a Miroslav Vico. Grafická 
úprava: Fedor Vico. Počitačové spracovanie: 
Jakub a Bohdan Vico. Príspevky posielajte na 

tieto kontakty: e-mail: fedorvico@gmail.com, poštová adresa: Fedor Vico, 
Weberova 2, 080 01 Prešov. Informácie na pevnej linke: 051/77 31 474, mobil: 
0904 225 701.
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Väčšina chorôb 
je zo stresu, len 
pohlavné sú 
z potešenia.

B A Č I K O V A 
M U D R O S C
Kec vipijeme veľo 
paľenki, opijeme še. 
Kec sme opite, špime. 
Kec špime, ňepachame 
plane skutki, tagže 
sme vlašňe dobre. 
A tak, kec sceme buc 
dobre, mušime veľo 
pic.

:Najbližšie 

číslo časopisu 

Bumerang nájdete 

vložené v denníku Š p o r t

v sobotu 

28. novembra

HUMOR Z INTERNETU

DEREŠ FEDORA VICA

PRED NEBESKOU BRÁNOU
Futbalista stojí pri nebeskej bráne a svätý Peter sa ho pýta:
- Synu, ako si vôbec trafil do brány?

NA RYBAČKE
- Koľ ko si už chytil kaprov?
- Ešte jedného a budem mať 
prvého.

Z KALENDÁRA
NA LEPŠIE ČASY
10. november – Tibor
Keď sadne k stolu Tibor,
obed je hneď zožratý.
On totiž nepoužíva príbor
a ruky má ako lopaty.

25. november – Katarína
Vydala sa Katka.
Stala sa z nej matka.
Doma v Tatrách ju
odvtedy volajú
Tatramatka.

30. november – Andrej, 
Ondrej
Andrej i Ondrej
majú sa dobre.
Majú prachy, autá,
ženy nahé.
Jeden žobre vo Viedni
a druhý v Prahe.

Marek BALÁŽ

Ďuro sa pýta kamaráta 
poľovníka
- Gejza, akého máš 
psa?
- Loveckého.
- Dúfam, že nie je 
nabitý.

Marcel KRIŠTOFOVIČ Jano SCHUSTER

pikantná pochútkaˇ


