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❶ Poznáte nejakú (máte ne jakú 
vlastnú) definíciu humoru?
Pred novembrom ´89 vychádzal český 
humoristický časopis Dikobraz a ten 
mal myslím v záhlaví heslo S úsměvem 
jde všechno líp. To sa mi zdá výstižné. 
A ešte neberme sa tak vážne.

❷ Stala sa vám niekedy humor-
ná (veselá) príhoda, ktorá by 
mohla pobaviť aj našich čitate-
ľov?
Spomínam si, že keď sme asi pred 
dvadsiatimi rokmi hrávali futbal proti 
politikom, u Róberta Fica sme po nie-
koľkých minútach zistili, že neprihráva 
a robí kľučku iba doprava. Rýchlo sme 
ho vymazali z ihriska.
Dnes sa bavím na tom, že mu na dis-
kusie chýbajú politici ako boli Mikuláš 
Dzurinda a Ivan Mikloš.

❸ Ktorá oblasť spoločenského 
života je podľa vás najväčším 
inšpirátorom humoru?
Asi tá, ktorej človek najviac rozumie, 
lebo dokáže vyhmatnúť nuansy a ne-
čakané smiešne a vtipné či bizarné 
rozmery celej situácie. Teda asi politika 
a futbal a hokej, ktorým na Slovensku 
rozumie každý.

❹ Ak máte - mohli by ste nám 
prezradiť rebríček:  
a) najveselších politikov  
b) najsmiešnejších politikov?
Stretávam sa s nimi už veľmi málo, 
niekedy veľmi dávno bol najvtipnejším 
politikom Ján Čarnogurský. Dnes má-
lokto dokáže tak pobaviť - hoci zrejme 
nechcene - ako predseda NR SR An-
drej Danko.

❺ Máte obľúbenú anekdotu?
Obyčajne tú obľúbenú zabudnem, ale 
nedávno som čítal aforizmy Tomáša 
Janovica a jeho zmysel pre humor, taký 
židovský, mi je veľmi blízky. Napríklad 
táto sa mi páči: 
Boli sme zadobre
s Hitlerom aj so Stalinom.
Máme veľký koaličný potenciál.

❻ Stali ste sa niekedy objektom 
žartovania? Ako to na vás pôso-
bilo?
Málokto má rád, keď sa ľudia bavia na 
jeho účet, ešte od kolegu v Košiciach 
Mira Halása som sa dozvedel, že sú 
také tri roviny tohto vtipkovania - keď 
vtipkuješ na účet druhých, keď zne-
sieš vtipkovanie na svoj účet, a keď si 
dokážeš zo seba vystreliť aj sám. Pre 
tento časopis môže byť zábavné, že 
môj druh vtipkovania si osvojili aj moje 

pokračovanie na strane II...
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Pre Bumerang: Mykola KAPUSTA, Doneck (Ukrajina)

Miro VICO

Každá vojna sa 
začína protiútokom.

Gilbert Keith CHESTERTON

- Andy, prečo si berieš na výlet do Tatier taký obrovský ruk-
sak s potravinami? Veď tam dostaneš kúpiť takmer všetko.
- To nie sú potraviny, ale peniaze.

Pri požiari v redakcii 
Bumerangu zasahovali 
požiarnici z Prešova.

Aký je rozdiel medzi našou vládou a obilím?
Žiadny. Oboje sa musí najskôr vymlátiť, inak 
pomrieme od hladu.

BIGOR

HUMORE

DPOVEDÁ NA 
SEM
TÁZOK

ß
Čítajte na str. VIII
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Historik by určite dokázal definovať 
hranice, vysvetliť ich zmysel i historické 
opodstatnenie, vrátane ich zmien a po-
sunov v rôznych obdobiach nadväzne 
na jednotlivé historické obdobia. Aj keď 
neviem, hranice má niekde v sebe ukryté 
každý človek, hranice nejakých možností, 
hranice slušnosti či schopnosti, hranice 
čohokoľvek. Takéto hranice nás dosť li-
mitujú vo všetkých smeroch a nie je také 
jednoduché ich prekračovať, alebo do-
konca búrať. 

Pevné, drôtené hranice donedávna 
oddeľovali dva svety a na veľké prekva-
penie po ich odstránení sa nekonalo nič 
z toho, čo predpokladali anekdoty naj-

rôznejšieho pôvodu a zamerania. (napr. 
posledný zhasne). Aj keď vznikali najrôz-
nejšie problémy, s ktorými sme pôvodne 
nerátali. Svet sa zjednodušil, ale nebol by 
to náš svet, svet ľudí, keby riešením jed-
ného problému nenastoľoval celú hŕbu 
iných. Jedny hranice zmizli, iné vyrástli - 
v Československu, v Juhoslávii, v Soviet-
skom zväze. Jedine Nemci potvrdili svoju 
vyspelosť a na rozdiel od tých vyššie 
menovaných svoju hranicu medzi dvoma 
Nemeckami zrušili. Tú svoju vyspelosť 
potvrdzovali aj v neskoršom období, pre-
tože sa neuzavreli do seba, neplakali nad 

svojou ubiedenosťou, nad svojou nemo-
húcnosťou, ale naopak, otvorili sa svetu. 
Práve tomu svetu, ktorý bol na to odká-
zaný a ktorý vo svojom nešťastí otvorené 
hranice potreboval. Ako to trefne povedal 
český hudobník a príležitostný politik Mi-
chael Kocáb – ak sa tým podarilo zachrá-
niť aspoň jeden život, stálo to za to. 

My, ale aj Maďari, skúsiť to chcú aj 
Američania, sa stavaním plotov a obno-
vovaním hraníc tiež na rôznych úrovniach 
zaoberáme. A sme často presvedčení, že 
ak sa podarí zachrániť (nie jeden život), 
ale aspoň jedno euro, stojí to za to.

A tak hranice ako symbol s nami 
a s naším konaním stále korešpondujú. 
Tie staré dobré oceľové hranice, železné 
opony, betónové múry a iné svinstvá, sú 
v nás príliš dobre usadené a nezbavíme 
sa ich len tak ľahko. Nedajú sa prestrihať 
ani zbúrať. Treba si ich riadne odtrpieť 
a odskákať. Noví stavitelia hraníc sa už 
nasťahovali aj do nášho parlamentu a ča-
kajú na svoju príležitosť. Koho budú z re-
publiky vyháňať a koho budú vítať, o tom 
rozhodnú až vo chvíli, keď bude jasné 
ako sa dá z toho profitovať. Tak to bolo 
v minulosti, dávnej i nedávnej, tak nejako 
by si to predstavovali aj v súčasnosti. Ak 
v sebe každý tie svoje súkromné hranice 
sám včas neodstráni, budeme všetci za-
drôtovaní tak, ako si to zaslúžime. Pretože 
nič na tomto svete nie je náhodou a hlav-
ne, nič nie je zadarmo.

Pavel TAUSSIG

Píše Miroslav VICO
Kreslí Fedor VICO

SLOVNÍK (TAKMER) CUDZÍCH SLOVdeti a začínam ho pociťovať na vlastnej 
koži. Tieto bumerangy sa mi teda vra-
cajú.

❼ Je pre vás humor nevyhnut-
nou súčasťou života, alebo sa 
bez humoru pokojne zaobídete?
Niekedy je humor asi jediným spôso-
bom, ako si pri pozorovaní okolitej re-
ality zachovať duševné zdravie.

❽ Chcete sa sám seba na niečo 
opýtať ? Ak áno, dajte si na svoju 
otázku aj odpoveď.
Keďže tuším, čo by som si odpovedal, 
radšej sa asi ani na nič nespýtam.

Jozef BILY

SPOMIENKA NA 
PRESTAVBU

V hlave sa mi
uhniezdila predstava
ako treba 
chybnú stavbu prestavať.
Pokládol som
inak tehly do múrov,
potiahol som
betón novou glazúrou.
Potom prišiel
na rad priestor kuchyne,
obývačka,
spálňa, diera v komíne.
Zmenili sa
pitvor, špajza, pivnica,
schodište je
širšie ako ulica.
Toľko svetiel
nie je vari vo vieche
zahraničná
škridla leží na streche.
Veľké okná
som si mohol dovoliť
na omietke
skvie sa biely brizolit.
So záľubou
pozerám sa na stavbu
závidia mi
všetci krásnu prestavbu.
Bol to jeden
z mojich skvelých nápadov - 
prestaval som 
všetko okrem základov.

POLITOLOGIZMY Milana KENDU
PODNIKATEĽSKÁ ODYSEA
Keď sa ti prácne podarí oddeliť zrno od pliev, prikradne sa k nemu nejaká sliepka 
a zmocní sa ho.

PODOBENSTVO
Ak upír hoci len raz daruje krv, bez zaváhania mu postavia pomník.

TRVALÝ HIT
Trvalý hit svetovej módy: nepriestrelná vesta.

KRAJČÍRSKA METODIKA
Demokracia sa zakladá na akejsi krajčírskej metodike: Všetci rozprávajú o roz-
tvárajúcich sa nožniciach.

JASNÁ ODPOVEĎ
Jasná odpoveď mladým na našu sociálnu koncepciu: antikoncepcia.

PREKVAPENIE
Tankery začínajú byť nebezpečnejšie ako tanky.

RÝCHLO SME ZISTILI
Aj informačné kanály majú svojich potkanov.

Niekto si dá teplý párok v čerstvom rožku, niekto suchý rožok v studenom parku.
• • •Ak sa staneš terčom kritiky, nezúfaj. To ešte neznamená, že musíš byť trafený.

Ľudo MAJER

BONMOT JOZEFA BANÁŠA
Demokracia je právo zajaca zožrať 
vlka.

MURPHYHO ZÁKON
Je jedno čo politici hovoria, aj tak 
nepovedia celú pravdu.

NEMECKÉ PRÍSLOVIE
Kto nevie maľovať, musí miešať 
farby.

Peter GOSSÁNYI

POZORUHODNÉ VÝROKY

VHRANICE

Vieme, 

že zo psa

nebude slanina.

Ale veríme, 

že zo slaniny 

bude pes.

Tomáš JANOVIC

Žiadne nové veci, 
za masky sa skrývali 
už starovekí Gréci 
a nás sa táto antika 
predsa vôbec netýka 

Vytrvalo stál na svojom, 
všetky slová istil zlatom
a keď mu ho odvážili 
veľmi dlho sedel za to.

Eva JARÁBKOVÁ-CHABADOVÁ
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Jan TOMASCHOFF

ZLODEJI

Tí, čo prišli na tanieroch

Večer, v prvej várke,

zašli k nám na diskotéku

- ukradli nám parket.

KÁDROVANIE

Vezmi pero, dotazník, 

vypíš – žiadne vedy!

Miloval si, ufón, ženu?

Koľko? Kde? A kedy?

UFOGRAMY 
Tomáša M A J E R N Í K A

Len nedávno sa skončili posledné, teda 
tohtoročné majstrovstvá sveta v hokeji. 
Je pravda, že nikto nečakal nejaký veľ-
ký úspech našich hokejistov, jedinými 
optimistami sme boli hádam len my, zo 
Slovenskej malej strany. Skratka strany 
dávala nádej, že by sa možno raz dala 
čítať aj nejako inak - a síce SLOVÁCI 
MAJSTRAMI SVETA. Náš optimizmus 
nemal reálny základ, naopak, v priebe-
hu šampionátu to už chvíľami vyzeralo 
tak, že by sa táto skratka dala rozlúštiť 
aj ako SLOVÁCI MIMO SÚŤAŽ. Našťastie 
toto sa nestalo a náš hokej zostáva 
medzi elitou. To v praxi znamená, že 
stále ostáva šanca čítať skratku SMS aj 
po ďalších majstrovstvách s nejakým 
optimistickejším nádychom. A my, ako 
Slovenská malá strana budeme svojim 

fandením prispievať k tomu, aby naši 
hokejisti k jednému titulu majstrov sveta 
pridali niekedy v budúcnosti ďalší, a aby 
sa skratka našej strany (SMS) zasa po 
čase dala čítať ako SLOVÁCI MAJSTRA-
MI SVETA.

-mv-

K účinkovaniu našich hokejistov na 
nedávnych MS sa vyjadrila i miestna 
organizácia SMS z Pomykova. Z listu 
vyberáme:

Naša organizácia považuje výsledok 
snaženia za úspešný, lebo mužstvo sa 
zachránilo a tak splnilo i predstavy náš-

ho členstva, ktoré si váži najmä tie malé 
úspechy.

Aj keď je pravda, že záchrana v A-ka-
tegórii je do určitej miery veľkým úspe-
chom. Aj preto neboli názory členov 
v tomto bode celkom jednotné.

Keď si ale uvedomíme, aké malé je 
naše Slovensko, tak dostať po šesť gólov 
od takých obrovských krajín, ako je Rus-
ko či Amerika, nie je až taká hanba. Aby 
sa tak v budúcnosti nestávalo, naša ZO 
SMS chce podať návrh trénerskej rade, 
aby sme na najbližších MS hrali systé-
mom 3+3, to znamená, že by do bránky 
nastúpili všetci traja brankári a pred nimi 
by sa vrhali do striel traja obrancovia.

Ale keďže z budúcich MS Slovensko 
nemôže vypadnúť (o ďalší rok budú MS 
práve na Slovensku), nepredpokladáme, 
že by bol náš návrh akceptovaný, takže 
môžeme útočiť bez ohľadu na to, koľko 
gólov dostaneme. Tak hor sa do toho 
a Mor ho! 

SPRÁVY

SLOVENSKEJ 
MALEJ 
STRANY

Drago MIKA

POMAHAC 
A CHRAŇIC
Na bicigľoch chodza
Žandare - žandarki. 
Merkuju, žebi me 
Ňebrudziľi parki. 

Ňerucaľi žebi
Ľudze na žem špaki, 
Pijani ňerobil
Žebi besperaki,
Parobci po nococh
Naj ňehuľikaju,
Naj še ňedroguje, 
Dze hudaci hraju.
Ľudze naj ňechodza
Druhim po kešeňi,
Chlopi naj ňebiju
Svojo zlate ženi,
Kačmar naj ňeľeje
Mladim do pohara,
Naj ho žima bije,
Ked zbači žandara.

Pomahac a chraňic -
Pišu na motore -
Vichovna po rici
Pomohla bi skorej.
Jeden kradňe meňej,
Druhi kradňe vecej -
Ňemože buc žandar
Fšadzi na viľece.

Do osadi idze,
Dze še ľudze tluču.
Dze plano parkuju, 
Nasadzi papuču. 

Na ruki žeľezka, 
Po chribce z bendrekom -
Žandarče ma meter
Tricec ňeurekom.
Chto co chce, naj duma -
Ja žandarom verim -
Fšadzi, dze ľem kročim,
Beru me kameri.
Život idze daľej,
Šicko še vivija -
To už ňe žandarstvo,
Aľe policija.

I na koňoch chodza
Žandare - žandarki.
Bezdomovci robja
Borgi u kačmarki.

POKROK NEZASTAVÍŠ

Pračlovek vraj urobil sekeru za 25 mesiacov. Šéfovia 
VšZP je urobili za 250 miliónov!

Ján GREXA

MALÝ KURZ 
VEĽKOOZOROVČINY:

Merkovac - dávať pozor
Brudzic - špiniť
Rucac - hádzať
Besperaki - neprístojnosti
Huľ ikac - kričať, hulákať
Hudaci - muzikanti
Kešeň - vrecko
Naj ho žima bije - nadávka
Zbačic - zbadať 
Borg - dlžoba

Fero MRÁZ 
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TV PROGRAM

ČT Art - sobota 20:00
Bedřich Smetana: Hubička (Husák a Brežněv)

REFERENDUM JAKO DŮM

Sokol to moderovat nebude X Pohádka 
z tisíce a jedné urny

Hodně kontroverzním způsobem dopadlo nedávné 
referendum v Turecku, ve kterém voliči hlasovali o roz-
šíření pravomocí stávajícího prezidenta Erdogana. 
Přestože nakonec navrhované změny velmi těsně pro-
šly a turecká hlava státu tak výrazně posílila a upevnila 
svoji pozici, nad způsobem Erdoganova vítězství se 
stále vznáší celá řada otazníků. Snad největší rozruch 
pak vyvolalo zjištění, že do výsledků bylo započítány 
neorazítkované volební lístky, kterých údajně bylo přes 
dva a půl milionu. Oficiální turecká místa sice tento fakt 
tvrdošíjně popírají, nicméně reportérům Fámyzdatu se 
podařilo zjistit zajímavou skutečnost, která nasvědču-
je tomu, že s hlasováním nebylo vše v pořádku. Podle 
našich informací totiž turecká státní televize na přímý 
podnět hlavy státu připravuje zábavnou show Tvůj hlas 
má neznámou tvář.

ZEMAN BY VSADIL NA BECHEROVKU

Boj o francouzský prezidentský úřad mezi Emmanu-
elem Macronem a Marine Le Penovou přinesl mnoho 
velmi zajímavých momentů. Oba kandidáti se ve svých 
předvolebních kampaních snažili nejrůznějšími způso-
by získat přízeň voličů a neváhali přitom zaútočit i na 
jejich chuťové buňky. Zatímco Macron vcelku logicky na 
svých předvolebních akcích hostil přítomné populární-
mi "makronkami" populistka Le Penová sáhla poněkud 
netradičně do české kulinářské zahrádky a svým příz-
nivcům servírovala Lepenici. 

Peter ZIFČÁK

Rabinovič príde na imigračný úrad 
a žiada povolenie o vycestovanie do 
Izraela. O mesiac prichádza žiadať 
o povolenie na návrat do Sovietskeho 
zväzu. O ďalší mesiac príde s novou 
žiadosťou o vysťahovanie. Nezdrží sa 
v Izraeli ani mesiac a príde a už žiada 
o povolenie na návrat do vlasti. O ďalší 
mesiac pobytu v Rusku vyplní povole-
nie, aby sa mohol vrátiť do pravlasti. 
Prednosta kancelárie sa ho pýta:
„Počujte Rabinovič. Rozhodnite sa už 
konečne, kde sa máte lepšie.“
„Ak mám byť úprimný, súdruh náčelník, 
ono to stojí za prd tu aj tam. Najlepšie 
na tom všetkom je asi tá cesta.“

• • •
Ruský Žid má tri vlasti: historickú – 
Izrael, zemepisnú – Rusko a ekonomic-
kú – USA.

• • •
„Prečo v Tel Avive zubári nezametajú 
ulice?“
„Pretože ich práve pozametali mate-
matici.“

• • •
„Páni“, hovorí minister, „naša ekono-
mická situácia je veľmi vážna. Mali by 
sme sa poučiť z histórie. Nemecko 
vypovedalo vojnu Sovietskemu zväzu 
a USA. A teraz polovicu Nemecka živia 
USA a druhú Sovietsky zväz. Navrhu-
jem, aby sme vypovedali vojnu USA 
a Sovietskemu zväzu. Potom bude 
polovinu Izraela živiť Sovietsky zväz 
a druhú USA.“
„Pán minister, mám otázku,“ vstal 
poslanec Rabinovič. „A čo ak tú vojnu 
vyhráme?“

• • •
V Ústrednom dome spisovateľov 
v Moskve pracoval mnoho rokov Moj-
sej Margulis. Strihal celú sovietsku 
literatúru. „Ostanem Mojžišovi verný, 
až kým mi nevypadajú vlasy,“ povedal 
kedysi Michail Svetlov. Ale Mojsej mal 
nielen povesť znamenitého holiča. 
Jeho poznámky pri strihaní a holení 
boli známe v celom Zväze spisovateľov 
a šírili sa z úst do úst. Na začiatku vojny 
vo fronte na holiča vznikol spor, čo je vo 
vojne najdôležitejšie. Jedni hovorili, že 
pechota, druhí letectvo, tretí delostre-
lectvo. Mojsej počúval a potom pove-
dal: „Viete, čo je vo vojne najdôležitej-
šie? Prežiť!“ Jeho odpoveď sa dostala 
až k Hemingwayovi. Ten ju veľmi ocenil.

FAUNOPOUČKA S R.O.
ÚČINKUJUCI: Mačka Nataša
 Pes Radovan
Mačka uteká pred psom rýchlosťou 
rovnajúcou sa rýchlosti mačky uteka-
júcej pred psom. 

-§-

KÚPA

•  Kúpim nočník s uchom dovnútra. 
Zn. Malý byt.

RÓMEO A JÚLIA 
PO ROKOCH

Aj na ich veľkú lásku 
nasadal nános. 
Včera ju vodil za ruku. 
A dnes za nos...

Milan HODÁL

U NÁS TAKÁ OBYČAJ

U nás taká obyčaj 
sekeru si požičaj.
A kto potom pije riadne 
aj sekeru v krčme zatne.

Mikuláš JARÁBEK

Pejo VIDLÁR

LIST
Píšu poslancovi listy,

sú ďekovné, sem si istý.
Ďekovná je téš pjěsňička,
šak národňí nosím trička.

Píšu dobre v daném smjěri,
snát mi ňegdo aj uvjěrí. 

Proč bych haňal, nadával,
za šéfem sem dycky stál.

List škaredý, pomlúvačný,
 na pohodu má vplyf značný.

Ket oplutý poslanec,
zákon potom samý kec. 

V lisce prášek, na potkanú otrava
a pomýleňí zahlasujú doprava.

V lisce také bomba skrytá
a na robotu sa ňik nechytá.

Proto dávam taký návrch,
co bude mňet nad tým navrch.

Korálky sú od Natálky
a my píšme listy bes obálky...

Zdeněk SEIDL Ivan KOVÁČIK

Vladimír RENČÍN Radek STESKA

Boris PRALOVSZKÝ

Na základe dohody o reciprocite 

publikujeme niektoré materiály 

z českého humoristického časopi-
su SORRY.

•Ž I D O V S K É 
A N E K D O T Y
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Rasťo VISOKAI

JÚNOVÝ INFOSERVUS
Bez vzájomnej dôvery je nemožné pustiť sa do troch vecí: 
do prehľadu týždňa, čiže do fašírky, do lotérie, teda do 
manželstva a do analýzy tohto mesiaca. Ten sa už tradične 
začal detskými nápadmi, ktoré napríklad v šlabikári pre 
kanibalov vulgo ľudožrútov vrcholia vetou: Mama je Emu, 
Ema je mamu. A keď sme už pri deťoch, je nutné pripomenúť, 
že keď sa narodí nedospelý človek alias potomok, t. j. dieťa, 
rodičia sa dlho rozhodujú, aké mu majú dať meno. A keď 
povyrastie, často mu na meno vôbec nevedia prísť. Inými 
slovami - svet sa krúti stále dookola: rodičia privedú na 
svet deti a tie zasa privedú rodičov do hrobu. Aj keď naše 
zelené ratolesti sú ovocím lásky, tie vlastné poznáme podľa 
toho, že od nás stále niečo chcú. No a hlavu ako takú máme 
preto, aby nám deti mali cez čo prerásť. V týchto intenciách 
najspoľahlivejším prostriedkom, dostať hlavu, kotrbu, 
gigaňu, lebeňu, gebuľu a makovicu hore, je kloktadlo. Tým 
nechcem povedať to, čo som napísal.

V tomto období možno očakávať, že vypuknú treskúce 
horúčavy. A tu vidím kľúčový problém, či doménu pálčivej 
problematiky na horúcej linke šiesteho mesiaca. Čo sa týka 
slobodných, vydatých, pekných, mladých, verných, zrelých, 
zamestnaných, ľahkých i ťažkých žien, tie nikdy neodkladajú 
na zajtra, čo si môžu obliecť, alebo vyzliecť dnes. Ale 
niektorí ľudia sú k tomu ľahostajní ba takmer hluchí, aj 
keď počujú posledný výkrik módy. A tu opustím júnovú 
atmosféru výrokom istej Prešovčanky, ktorá sa pri skúšaní 
minuloročných plaviek veľmi rozčúlila: - To je strašne, jak še 
tote plavki cez žimu zražiľ i v paše!

Jackie LE-CHAN

Je strašné, keď máte niečo dležité na srdci a nemáte to komu 
povedať. A je ešte strašnejšie, keď máte komu, ale nemáte čo.  
Každá žena si myslí, že je nenahraditeľná, je však presved-

čená, že može nahradiť inú.

Konstantín KAZANČEV, Ukrajina

Ľubomír KOTRHA Miroslav BARVIRČÁK

PERLIČKY ZO 
ŠKOLY A OKOLIA
•	 Do	 vody	 pôjdem	 až	 vtedy,	 keď	 sa	
naučím	plávať.

•	 Dedo	sa	s	nami	už	nemôže	hrať	na	
Indiánov,	pretože	je	skalpovaný.

•	 Rozprával	nám,	že	keď	bol	malý,	pá-
sol	päť	kráv	a	s	kozou	šesť.

•	 Keby	mala	cukríky,	tak	by	ich	už	ne-
mala,	pretože	by	mi	ich	dala.

•	 Svitanie	je	tu	krásne.	Najmä,	keď	sú	
dobré	raňajky.

•	 Najviac	 sa	 toho	 urobí	 v	sobotu	
a	v	nedeľu,	keď	netreba	nič	robiť.

•	 Našu	chatu	máme	len	takú	malú,	ale	
kriku	sa	do	nej	vojde	dosť.

•	 Rodičov	 máme	 stále	 tých	 istých.	
Iní	 bývajú	 len	 vtedy,	 keď	 sa	 vrátia	
z	triednej	schôdzky.

•	 Demolovať	 znamená	 ničiť	 mole	
v	skrini.

•	 Zariadenie,	 ktoré	 privádza	 do	 bytu	
vodu	 sa	 volá	 vodopád.	 Kohútik	 na	
ňom	nekikiríka,	ala	stále	kvapká.

•	 V	našom	 paneláku	 nemáme	 síce	
pohyblivé	 schody,	 ale	 zato	 stojací	
výťah.

•	 Rozhlas	 máme	 na	 VKV.	 Pretože	
máme	dosť	malý	byt.

VERŠÍČKY  
NA ŠKOLSKÉ  
PERLIČKY
Auto je psychicky
labilné pri šmyku.
Amatér zadarmo
pracuje v podniku.
Skladateľ vytváral
kozmické opery.
Vtáčik sa vrásnením
pokožky operí.
Kto si chce potykať
tykadlá ocení.
Hľadanie priateľky
končí jej stratením.
Sestre vždy pomôžem
s lízaním zmrzliny.
Príznakom chrípky sú
chrípkové prázdniny.
Požiare hasíme
hodením do studne.
Pri nádche chorému
z nosiska ubudne.
Baroko pochádzal
z chudobnej rodiny.
Ráno až na obed 
je, keď sú prázdniny.
Najdlhšie na svete
živé sú múmie.
Vaječným šampónom
vajcia si umyjem.

Jozef BILY

Marián PALKO / OZVENY
•	 Aký je náš know-how? Hav! Hav! Hav!
•	 Cudzích	psov	poslovenčil,	venčil,	venčil,	venčil...
•	 Čí je ten satanáš? Náš! Náš! Náš!
•	 Podnikanie	je	zdravé,	dravé,	dravé,	dravé...

ˇ
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Policajt zastaví šoféra a vraví mu:
- Pán vodič, už piatykrát vás zastavujem a hovorím, že strácate náklad!
- A ja vám už piaty raz vravím, že je námraza a ja posýpam cestu.

  
Rodičia a ratolesť
- Mami, večer máme v pláne ísť s kamarátmi do krčmy, nezdržím sa dlho.
- Dúfam, že sa vrátiš po dvoch!
- Myslíš po dvoch pivách alebo po dvoch hodinách?- Synak, toľko optimizmu nemám, myslela som počet končatín.

ČASOVÉ ZNAMENIE

Alexander sa neskoro v noci vkráda do 
spálne. Žena Božena sa zrazu prebudí 
a pýta sa ho:
- Koľko je hodín, Šaňikám?
- Jedna, - zaklame Alexander.
Vtom kukučkové hodiny Pobjeda od-
kukajú štyri. Alexander sa obráti k ho-
dinám a nahnevane povie:
- Vieme, vieme, že je jedna. Nemusíš 
nám to štyrikrát opakovať!

 

Na jednej recepcii predstavil SERGEJ 
KOROLJOV, hlavný konštruktér soviet-
skych kozmických lodí, Alexeja Isajeva 
týmito slovami:
„A toto je Isajev, ktorý celú našu prácu 
brzdí.“
Alexej Isajev totiž vtedy zodpovedal za 
brzdiace raketové motory.

• • •
Básnik IVAN KRASKO sedel raz pod 
viechou v spoločnosti starých pánov. 
Hovorilo sa o smrti a umieraní. Jeden 
z prítomných nevedel utajiť strach 
a spýtal sa Ivana Krasku či sa nebojí 
smrti. 
„Ale choďte,“ - odvetil básnik, - „toľko 
miliónov ľudí už umrelo, tak ani mne sa 
nič nestane.“

• • •
Profesor KREDBA skúšal budúce pe-
dagogičky školskú hygienu. Do kabine-
tu vošli dve dievčatá.
„Čo viete o tvrdosti vody?“ - spýtal sa 
prvej.- „No, poďla čoho poznáte tvrdú 
vodu?“ - povzbudzoval ju. Keďže stále 
mlčala, položil tú istú otázku druhej.“
„No, keď si umývam ruky tvrdou vodou, 
spotrebujem, veľa mydla. A keď sa jej 
napijem, tlačí ma v bruchu ako kameň.“
„Výborne,“ - potešil sa profesor akej-ta-
kej odpovedi. - „Dajte index.“
„Aký? Ja som tu upratovačka a prišla 
som len vyvetrať.“

• • •
Slávny ruský bájkar IVAN ANDREJEVIČ 
KRYLOV bol veľmi ohľaduplný a preto 
často pochválil aj také dielo, ktoré si 
nezasluhovalo jeho uznanie. Raz jeden 
spisovateľ nechal vytlačiť ako úvod 
svojho úbohého diela pochvalu, ktorú 
o ňom napísal Krylov. 
„Vidíš, ako zneužili tvoje slová!“ - pove-
dal Krylovovi jeden jeho priateľ. 
„To nič,“ - odvedil Krylov, - „všetci pred-
sa vedia, že mojou špecialitou sú bájky.“
Spýtali sa raz I.A. KRYLOVA:
„Prečo nikdy nechodíte na cudzie ko-
médie?“
„Z jednoduchého dôvodu. Cítim sa 
veľmi trápne, ak hra môjho kolegu pre-
padne.“
„Veď môže mať aj úspech!“
„To by som sa cítil ešte trápnejšie.“

NA VEČIERKU

- Prepáčte, vy ste sestra Zuzy Pagá-
čovej?
- Nie, ja som Zuza Pagáčová.
- Aha, tak preto tá podoba.

Planých sľubov, tých je veľa 
všade sú ich plné stoly, 
ušiam veľmi dobre robia 
zato hlava po nich bolí.

Ladislav BELICA

Ivo CHADŽIEV

Henryk CEBULA

Andrej MIŠANEK

Ján HEINRICH / ČRIEPKY
•	 Na smiech netreba tlmočníka.
•	 Nepodceňujte hlupákov! Všade majú svojich ľudí.
•	 Ktorá si chce vyhodiť z kopýtka, čerta si už ľahko nájde.
•	 Sú situácie, keď si treba zahryznúť aj do diplomatického 

jazyka!
•	 Každý tlačový orgán svoj bidet chváli.
•	 Ženy, nepripustite, aby vaši muži žiarlili bez príčiny!
•	 Nikto nie je taký hlúpy, aby nemohol ešte viac osprostieť.
•	 Najvyššie rúbu takí, ktorí sa pre brucho nevládzu zohnúť.

J. W. PALKOVÁ
anekdoty

podľa
becedy k

POVZDYCH NAD KONTAJNEROM 

Kedy budeme triediť slovný odpad?
D. WAGNEROVÁ

Starý sa zbláznil, 
kúpil lístky na Pražskú jar!

•

Dežo volá na majstra:

- Pán majster, polámala sa mi lopata.

- Tak sa opieraj o bager.

CHLAPI V DIALÓGU

- Tá moja je voľaká čudná. Minule som jej čosi povedal a odvte-

dy sa so mnou nerozpráva.

-  Kamoš, nebuď sebec a spomeň si, čo si jej povedal!

HESLO FLEGMATIKA
Ja sa smrti nebojím. Keď to prežili 
iní, prežijem to aj ja.

CYKLISTI
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ŽELEZNIČNÉ UZLY LACA TORMU

ČERTOVSKÉ OBRÁZKY ĽUBA RADENU

Marcel KRIŠTOFOVIČ

KORIDA 
Ve Španělsku býva zvykem 
bojovati občas s býkem.
V Čechách jsou úřady tím polem,
kde zápasívám často s volem.

Walter SACHER

MEDIKOVA SKÚŠKA
Pôrod vraj odviedol v poriadku, 
no spravil chybu maličkú,
mal buchnúť nemluvňa po zadku, 
potľapkal po stehne sestričku.

Valerij KUPKA / UFORIZMY
Úfajúci človek - človek rozmýšľajúci o Ufó-
noch
Úfnutý človek – človek zaľúbený do Ufonky
Ufinec – Ufon v zahraničí
Ufinko – dobrý manžel Ufonky
Ufina – ofina Ufona
Uf – povzdych Ufona
Ufington – ufonsky prezident
Ufanec – poslanec ufónskeho parlamentu
Ufis – kancelária ufónskeho prezidenta
UfIS – Ufónska informačná služba
Ufonizácia – ufónska kupónová (či iná) 
privatizácia, prípadne . kolektivizácia, resp. 
kanalizácia.

HUDOBNÍČKA
Moja žena nadanie má 
a hudobné záľuby, 
klebety a jépepečká 
susedkám hneď vytrúbi.

Myslím si, že pánboh pri stvorení človeka 
precenil svoje možnosti.

Oscar WILDE, anglický prozaik, básnik a dramatik írskeho pôvodu

AFORIZMY Milana KUPECKÉHO
•	 Neberte spravodlivosť do vlastných rúk. Ešte by 

ste mohli niečo nachytať.

•	 Ktovie okolo čoho by sa točil svet, keby neboli 
peniaze...

•	 Oko za oko, zub za 200 eur!

•	 Vrcholom roztopaše je podvádzanie milenky s vlastnou 
manželkou.
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I kdyby mně sto let
srdce mělo bolet
nekoupím si raketu
co má střední dolet

Lída CHÁBOVÁ

DOHODA
Vraví nula nule:
Pochop moja 
milá, 
v jednote je sila!

Ján HEINRICH

ČO NÁS SPÁJA
Boli sme sa pozrieť
do Českého kraja,
naďalej sme nerozluční,ČSOB nás pevne spája.

VIAC AKO PRACHY
Ak máš informáciu
o tom čo sa stane,
zaručene budeš mať moc na svojej strane.

Eva JARÁBKOVÁ-CHABADOVÁ
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...a DEREŠ Marcela KRIŠTOFOVIČA

Čo nakúpiť - Koho uvariť 
alebo TREŠEŇICA alias 
KURČA NA INÝ SPÔSOB

ROZPIS: 400 g tarhone • 1 kopcovitá 
lyžica • 10 dag květáku • na hrot noža 
horčice • 2 škatule mrazených držiek 
• 3 ovsené vločky • lopatka na tortu • 
štipka soli • 1 lopárik na hádzanie ha-
lušiek

AKCIA: Králika pripravíme na opaľo-
vacom kréme na spôsob volského ale-
bo kurieho oka a podávame bez slov 
a bez príboru.

Dobru chuť vám naháňam!
Ing. Hugo TLSTÝ, CSc.

humoristicko-satirický dvojtýždenník, 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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B A Č I K O VA
M U D R O S C
Ňetreba plakac nad 
rozľ itim mľ ikom.
Treba plakac nad 
rozľ itim pivom.

DEREŠ FEDORA VICA

Najbližšie číslo 

časopisu Bumerang 

nájdete vložené v denníku 

Šport

v sobotu 

17. júna

Medzi práceneschopný-
mi už pomaly nenájdeš 
zdravého človeka! 

O. BOSÍK

sJEDINÁ 
OTÁZKA 

...na ktorú redakcia Bumerangu 
po MS v hokeji a zrušení Mečia-
rových amnestií nevie odpovedať:
Kedy zasa získajú naši hoke-
jisti medailu na MS, a kedy sa 
dočkáme potrestania vinníkov, 
ktorých doteraz chránili Mečia-
rove amnestie?

Sranda musí byť ! – povedala babka 

a spálila dôchodok.

PO/NA/UČKA
Ľudia túžia po nesmrteľnosti a pritom ne-
vedia, čo majú robiť, keď v nedeľu popoludní 
prší. No predsa dočítať sobotňajší Bumerang.

- Už tri dni som manželke nepovedal ani 

slovko.
- Nie, ale nepodarilo sa mi skočiť jej do 

reči. • • •
- Nevieš, prečo vyhodili Šaňa z horole-

zeckého oddielu?

- Pristihli ho ako ide do svojho bytu na 

štvrtom poschodí výťahom.
• • •

- Čašník, prečo mám v polievke komára?

- Veľmi ma to mrzí, ale dnes je mucha na 

služobke.

Na ministerstvo príde pán Prebehajlo a 

pýta sa na vrátnici:

- Mohli by ste mi povedať, asi koľko ľudí 

tu pracuje?
- Povedal by som, že necelá polovica.

• • •
Matka sa pýta dcéry:

- Čo je zač ten tvoj nový priateľ? Je to 

poriadny človek?

- Samozrejme, mami, je veľmi šetrný, 

nefajčí, nepije a má veľmi milú ženu a tri 

rozkošné deti.

KAMEŇÁK
Mladý kanibal sa nervózne prechádza po čakárni v pôrod-
nici. Konečne vyjde sestrička, na bielej plachtičke prináša 
rozkošné novorodeniatko a pýta sa čerstvého otecka:
- Mám vám ho zabaliť, alebo si ho zjete tu?

INOVOVANÉ ÚSLOVIE
Kde sa dvaja bijú, tretí je rozhodca.

PO/NA/UČKA
Na futbal a hokej chodí toľko ľudí preto, lebo sa doma pri televízore nedá 
toľko kričať.

PRI POŽIARI V REDAKCII BUMERANGU ZASAHOVALI POŽIARNICI Z PREŠOVANa Weberovej ulici č. 2 včera skoro ráno vo večerných hodinách zasahovala prešovská hasičská jednotka. Ale nakoniec o nič nešlo. Ako zistili privolaní hasiči, to iba redakčnému kolektívu Bumerangu Fedortovi, Mirovi, Kubovi a Bobešovi Vicovcom robota horela pod rukami. Juchúúúú!

007

TOVAR Z RUSKA

Bruno HORECKÝ

Pavel TAUSSIG

?


