BUMERANGY VšETKýCH KRAJÍN, VRáťTE SA!
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Edita HUDÁKOVÁ,

riaditeľ ka
Parku kultúry a oddychu
v Prešove
❶ Poznáte nejakú (máte ne
jakú
vlastnú) definíciu humoru?
Definovať humor je skoro nemysliteľná
vec, aj keď viem, že v dnešnej dobe sa
dá definovať a aj matematicky vyjadriť
každý pocit, stav či činnosť. Ja svoju
definíciu humoru nemám, a úprimne
povedané, ani to pre svoje chápanie
humoru nepotrebujem. Ja si myslím, že
buď človek má zmysel pre humor, alebo
nie!?
❷ Stala sa vám niekedy humorná
(veselá) príhoda, ktorá by mohla pobaviť aj našich čitateľov?
Stalo sa mi veľa humorných príhod.
Ale ako rozmýšľam, mnohé vyznievajú
humorne až po rokoch a že vtedy, keď
sa stali, mi veru mnohokrát do smiechu
nebolo… Napríklad ako táto, na ktorú si
minule spomenul môj syn, ktorý bol jej
priamym účastníkom aj autorom. Istý
čas môj vtedy pubertálny syn trval na
tom, že najlepší nápoj na osvieženie
je jeden sýtený nápoj, ktorý mal krikľavozelenú farbu… Ja som mu tvrdila,
že určite to vyrába Chemko Strážske!?
a určite to v tme fosforeskuje! :-)… a ku
všetkému bol ten nápoj ešte neskutočne sladký. Pre istotu ho predávali len
v 2 l baleniach a niekedy bol bonus 0,5
l zdarma. Čiže 2,5 l zeleného sladkého
čuda. Syn,ako správny „pubertiak“, zásadne pil z fľaše, žiadne poháre… Raz,
keď sa chcel tejto „lahôdky“ napiť, vykĺzla mu fľaša z rúk. Myslím, že každý kto
absolvoval aspoň základnú školu a má
základy fyziky vie, čo nasledovalo!?
Fľaša spadla na zem, o stotinu sekundy
sa jej obsah natlakoval, spenil a vystrelil
ju do vzduchu, kde počas svojej dráhy
nahor začala rotovať a zelená sladota
radostne striekala dookola po kuchyni,
po všetkom… Ja a môj syn sme v nemom úžase sledovali, ako fľaša opakovane veselo skáče a strieka… Nedala sa
ani chytiť, lebo zakaždým dopadla inde,
aby sa opäť odrazila nahor, čiže kým sa
neminul jej obsah, tak lietala sem a tam
a ostriekala celú celučičkú kuchyňu
vrátane nás!!! Mali ste vidieť, ako sme aj
s kuchyňou vyzerali po skončení tohto
besnenia!? Každá jedna lyžička, tanier,
servítka, špáradlo, potraviny… Všetko,
všetko mokré, sladké a lepkavé! A môj
Šimon, že mami prepáč!? Vtedy by som
ho roztrhla v zuboch… To lepkavé ešte
teraz cítim na sebe, z vlasov sa to dalo
zmyť až na tretíkrát… bŕŕŕ…. A teraz si
spomínam, že som musela kuchyňu aj
vymaľovať!
No na jednu vec to bolo dobré. Od
pokračovanie na strane II…

humoristicko-satirický dvojtýŽdenník
ROčNÍK V, 1. jún 2019 / sAMOSTATNE NEPREDAJNÉ
V celom demokratickom svete má každá politická strana
svojho predsedu, iba na Slovensku má každý predseda
svoju politickú stranu.
Ľudo MAJER

svojmu starVraví mladý sudca
šiemu kolegovi:
jednávanie
„Zajtra mám po
páli slivovicu.
s chlapíkom, ktorý
u mám dať?“
Čo myslíš, koľ ko m
i eurá za liter
„No, viac ako štyr
mu nedávaj.“

GLÓBUS
Spravím pohyb nešikovný,
jediný.
Z glóbusu mi zostali len
črepiny.
Celý stuhnem… Potom skríknem:
- Preboha!!!
Veď celý svet mi už leží
pri nohách…
Milan Hodál

Kresba Vladimíra Jiránka. O spoločnej výstave Jiránek- Vico informujeme na str. 6.

Pre Bumerang Konstantin Kazančev, Ukrajina

II
tohto momentu sa v našej domácnosti
neobjavil žiadny sýtený nápoj v takej
obludnej veľkosti a ani takej značky!
❸ Ktorá oblasť spoločenského života je podľa vás najväčším inšpirátorom humoru?
Myslím, že každá…
❹ Ak máte - mohli by ste nám
prezradiť rebríček:
a) najveselších politikov
b) najsmiešnejších politikov?
V politike by mali byť len politici, ktorí
majú zmysel pre humor, ale ani nemusia mať, ale určite nie takí, ktorí sú
smiešni… Lebo politika je vážna vec! Ale
to je asi sci-fi a nielen u nás!?
❺ Máte obľúbenú anekdotu?
Výborných vtipov poznám veľké množstvo… Nemám jeden obľúbený, ale mám
rada krátke vtipy ako napríklad: sedí
zamilovaný párik na lavičke a ONA povie: Pozri, padá hviezda! Prial si si niečo!? ON na to: …aby nespadla na mňa!
Alebo rozprávajú sa dvaja JEDEN povie
DRUHÉMU: Ty počúvaj, keď si ja pomyslím, ako som vyštudoval za inžiniera, tak sa normálne bojím ísť k lekárovi!
Alebo zbožňujem slovné hračky z nášho regiónu, ktoré pochopíme len my, ale
sú neskutočné. Napr. viete ako sa povie ŠKAREDÁ ANGLIČANKA?: BRITKA,
BRITKA :-)… Rozhovor v železiarstve
Kupujúci: NIT! NIT? Predavač: NIT … atď.
❻ Stali ste sa niekedy objektom žar-

tovania? Ako to na vás pôsobilo?
Áno, často! Žartovanie, ale nie výsmech
a posmech, mi vôbec nevadí. Ja nemám
problém „vystreliť“ si aj sama zo seba.
❼ Je pre vás humor nevyhnutnou
súčasťou života, alebo sa bez humoru pokojne zaobídete?
Bez humoru si svoj život neviem predstaviť. Ja som veľmi veselý a spoločenský človek so zmyslom pre humor. Rada
sa smejem a našťastie aj moja rodina,
moji blízki sú rovnako naladení ako ja….
Čiže keď sa stretneme, je u nás vždy veselo. Naše rodinné stretnutia milujem.
❽ Chcete sa sama seba na niečo
opýtať? Ak áno, dajte si na svoju
otázku aj odpoveď.
Moja osobná otázka: Si spokojná? Odpoveď: Nikdy nebudem spokojná. Mám
to nejako zakódované v DNA :-) Vždy je
čo vylepšiť, zmeniť, doplniť…. Najmä čo
sa práce týka. Rada prijímam výzvy….!
Ale som momentálne veľmi šťastná, lebo okrem mojich blízkych mám
hlavne úžasného syna, skvelú nevestu
a milovanú dcéru, ktorí mi svojím životom, svojimi úspechmi, radami, našimi
stretnutiami…. najviac pomáhajú prekonať niekedy veľmi ťažké a náročné
obdobia.

V

slovník (takmer) cudzích slov
Čo už môže byť cudzie na tomto slove, najmä ak je vláda naša. Vyšla zo
slobodných volieb, tak ak sa niekomu
niečo nepáči, nech nenadáva na vládu,
ale na spoluľudí, ktorí to spískali. A nakoniec – každý národ má takú vládu,
akú si zaslúži. To netvrdím ja, ale jeden
oveľa múdrejší človek, teda nič nové
pod slnkom.
V našom prípade, ale aj tak niečo nesedí. Čo sa stalo s heslom, či s predsavzatím „Vládnime si sami!“? Niekto

VLÁDA

má svoju predstavu o tom, aké je ľahké vládnuť, aké je ľahké rozhodovať
v mene tých skromných päť miliónov.
Dokonca ani nepredpokladám, že tí
nadšenci kalkulovali s vlastnými výhodami. Jednoducho predpokladali,
že sami sebe nebudeme ubližovať, že
voči sebe nebudeme bezohľadní, ne-
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budeme si navzájom kradnúť ani sa
zabíjať. Vládneme si sami, na svojom,
s podporou našich ľudí, jednoducho raj
na zemi.
Nemám vysokú mienku o ľuďoch, ktorí
s týmto heslom chodili na manifestácie, ale (nedá sa nič robiť) im sú určené
slová Friedricha Durrenmatta, ktoré
v hre „Bastard“ tlmočí lord Pembroke:
„Teraz, lordi, kráľa dajte zahrabať, to
je jedno kam. Čaká vás práca. A ťahať
budete tú káru vravou dejín, v prastarej koľaji bláznami nerušení.“
Taký je osud tých, čo berú na svoje
bedrá zodpovednosť za rozhodnutie.
A dejiny to budú posudzovať až s malým, či väčším časovým odstupom. Neplatí nijaké – „keby som to tušil, keby
som to vedel…“ Netuší ten, kto nevie,
kto sa neučil tušiť a predvídať, pretože prednejšie bolo vyháňať kravy na
pašu.
No a tak nám vládne vláda, ktorá má
konštantnú podporu parlamentu
a veľmi nekonštantnú podporu verejnosti, ktorej intelektuálny predstaviteľ
svojho času povedal: „Uráža ma, keď
mi velí český dôstojník.“ Jeho český
kolega mu neostal dlžný odpoveď:
„Uráží mě, když mi vůbec někdo velí.“
Píše Miroslav VICO
Kreslí Fedor VICO

NAŠI SPOJENCI
Naši najlepší spojenci sú Alzheimer a Parkinson nič si nepamätáme a na všetko prikyvujeme.
Tomáš Janovic

Trvajte na svojom, aj keď
ide o cudzie! /Ringo
Vlado Mešár

mesiac lesov

Nechceme ostatných
policajtov raniť,
ale aj „Prírodná polícia“
musí začať okamžite
„ Pomáhať a chrániť“.
Eva Jarábková-Chabadová

Na každé
riešenie sa
nájde nejak
ý problém
/ W. Q.
Z REZORTU
POĽNOHOSPODÁRSTVA

Ľubomír Juhás

Vládna delegácia príde na farmu a jeden z ministrov sa pýta:
- Pán farmár, povedzte, táto
krava dáva veľa mlieka?
- Nie, pán minister, vôbec nedáva.
- Tak načo ju teda chováte?
- No, viete, tá krava je býk.

Andrej Mišanek

III
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Prvú správu o nočných vlkoch sme
zachytili v českých novinách, konkrétne v Mladej fronte Dnes (viď.
obrázok č. 1). Údajne v Krušných ho-

v dnešnej dobe sa už nikto ničomu
nečuduje – ak na motorkách, tak na
motorkách. Nikoho by už neprekvapilo ak by sa medzi sebou dohovárali, mobilmi. Tak aj bačovia a valasi
si tiež zabezpečili mobily, ovce však
túto vymoženosť techniky zatiaľ používať nevedia. Dokonca ani veľmi
inteligentné strážne psy.
Malé rozpaky vyvolal fakt, že spomínaní vlci mávali nad hlavami červeným plátnom, niekde sa objavili aj

rách sa vlkom páči a rozmnožujú sa,
to je v poriadku. Vlk patrí do našich
zemepisných šírok a má svoju úlohu pri udržiavaní rovnováhy v našej
prírode.
Ale zrazu sme zachytili informáciu
(dokonca v našom spravodajstve)
o invázii nočných vlkov z východu.
To, samozrejme, vyvolalo poplach na
slovenských salašoch, kde okamžite
začali prijímať adekvátne opatrenia.
Ovčiarske psy, ktoré boli doteraz
väčšinou na reťazi, začali púšťať na
voľno, aby tak lepšie mohli chrániť
ovčie stáda. Malé rozpaky vyvolala však jedna maličkosť, a síce,
že vlci sa blížia na motorkách. Ale

kosáky a kladivá. To už vyvolávalo
malé obavy, že ovce by predsa mohli
byť ohrozené. Bačovia tiež neboli
adekvátne ozbrojení, sem-tam nejaký bič, alebo bakuľa. Ale ovce červené plátno neznepokojilo.
Horšie by bolo, ak by sa noční vlci
takto vyzbrojení dostali až do Španielska. Stáda voľne sa pasúcich
býkov by asi voči takto vyzbrojeným
a vybaveným vlkom nemuseli byť
tolerantné a mohlo by to tak vyvolať
aj medzinárodný konflikt.
Naše ovce to predbežne prežili bez
úhony, aj keď na stole stále leží
otázka, či takýto výskyt vlkov bude
pre budúcnosť únosný.

SPRÁVY
SLOVENSKEJ
MALEJ
STRANY

NOČNÍ VLCI

Na východ od našich
hraníc má šľachtenie
živočíchov veľkú tradíciu. Údajne môžeme
rátať s tým, že v dohľadnej dobe sa na
naše územie dostanú
aj tzv. nočné sliepky.
-mv-

Fero MRÁZ

UFO GRAMY
Tom áša Majerníka

ME
NAD SKAZOU NOTRE DA

,
Zaplakali isto z neba serafíni
li vodou.
hasičom keď hasiť pomáha
nik iný,
Z ľudí azda najviac neplače
ako staručičký Quasimodo.

ANALFABETI MATURUJÚ

maturity.
V Ufónsku vraj práve bežia
len z hlavy.
Vedecká metóda? Čerpanie
rity,
Čítať ani písať nechcú celeb
predstavy.
k tvorivej činnosti stačí mať

Stará pani vstáva po správach od televízora a konštatuje:
Až teraz po rokoch konečne viem, kto nás na konci 2. svetovej
vojny oslobodil - boli to Američania. Ale musím uznať, že vedeli perfektne po rusky!

PREVRACAČ

Osvedčená taktika

Prezliecť tričko
nemôže
nezmestí sa
do kože.

Nekandidujú naozaj
iba čo vodu mútia,
chcú sa dostať do EU
a rozložiť ju zvnútra.
Chcú tam všetci

POLITIK

Čo do počtu
sme národ taký malý,
že zostalo len pár tých,
čo do EU nekandidovali.

Hrubými slovami
plytvá…
Veď má jazyk
ako britva!

Čím chceš byť?

TAM TO JE!

Už nie kozmonaut,
ani ten čo v telke tára,
každý škôlkar chce
len za eurokomisára.

Až budeme
na dne
zistíme
kto kradne…
Ján Heinrich

Ľubomír Juhás

Eva Jarábková-Chabadová
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(franc. pour féliciter)
je
v spojení
s letopočtom
skratka
blahoprajnej
novoročnej formulky.
S láskavým dovolením autorov pok
račujeme v publikovaní týchto malýc
h súkromných
dielok (a donedávna i
celkom intímnych
s provokatívnym obsaho
m, ktoré autori
do redakcií radšej ani
neposielali), ktoré
si od nepamäti vymieň
ajú medzi sebou
známi na sklonku uplynu
lého roka. Odkedy však funguje inte
rnet, tak v poštovej obálke už iba zrie
dkavo. Ak teda
máte vo svojej zbierke
vtipné alebo inak
zaujímavé novoročenky,
ktoré by mohli
zaujať aj našich čitateľo
v, prosíme o ich
zaslanie do redakcie.

PF

Ivan Kovačík

Bohuš JUHÁS

Vlasta Zábranský

Jano Valter

Břetislav Kovařík

Aj v časoch, keď ženy nosia nohavice, je stále dosť sukničkárov / Stanislav VEREŠVÁRSKY

Tak to byl fofr. Stačila mírně přihlouplá poznámka
o Židech, kterou si Vašík
Klausů junior neodpustil na půdě parlamentu
a za několik dnů už nebyl
členem Občanské demokratické strany. Jeho
spolustraníci mu to hezky
sečetli i s úroky a pápá lálá.
Někdejší stínový ministr
školství se sice tváří, že se
nic neděje, ale kdo ví, jak
se momentálně nezařazený poslanec cítí. Ani my to
s určitostí nevíme, nicméně
následující test by v tomto
směru mohl ledacos naznačit. Nedávná hanojská
schůzka amerického prezidenta se severokorejským
vůdcem se podle všeho
minula účinkem. Severní
Korea totiž místo dalších

Veci, o ktorých viete pomerne málo

••Najbližšia možnosť, keď sa môžete dať vystreliť na
obežnú dráhu, sa naskytne zajtra o štvrtej. Buďte
pripravení, vystreľovacia čata príde aj k vám.
••Rok 2065 bude prvým rokom, keď sa hydina dostane
do parlamentu.
••Vedci prišli na to, že husle sa dajú použiť aj na miešanie
veľkého kotlíkového guláša.
••Počet samovrážd kôz v tomto roku prevýšil počet
rozvodov ošípaných.
••Vesmír sa rozpína natoľko, že sa začínajú množiť sťažnosti od okolitých vesmírov.
••Obyvatelia Kene sa rozhodli zaviesť v krajine potrubie
na chlieb.
••V blízkej budúcnosti sa vyskytne na našej planéte tretie
pohlavie a viac druhov syrov.
•• Po namontovaní skrytej kamery do svištieho brlohu pracovníci TANAP-u s prekvapením zistili, že v súkromí sa svišť
občas prezlečie za žabu.
•• V budúcnosti vystrelia vedci do stratosféry 250 000
kapustových koláčov. Budú pritom skúmať vzťah koláčov ku
kolektívu.

Milan Kenda / AFOROAFÉRY 1971
•• Karierista ešte aj na smrteľnej posteli namiesto závetu diktuje pozdravné telegramy.
•• Absolútna totalita je čas, keď aj meteorologické prognózy musia byť optimistické.
•• Čo bolo voľakedy dielom zlatých rúk, vyzerá dnes ako dielo protéz.
•• Z prvej lastovičky mávajú najúprimnejšiu radosť jastraby.
•• Diplomat sa smie kúpať iba v nemenovanej rieke, ktorá vyteká zo spoľahlivého prameňa.
•• Ľudia sa najťažšie vzdávajú toho, čo v potu tváre nakradli.
•• Aj informačné kanály majú svojich potkanov.
•• Ťažké je vychovávať deti: Keď odpášete remeň, nemá vám kto podržať nohavice.
•• Náboj v hlave samovraha má v sebe čosi z filozofického náboja.
•• V zlatých časoch len hodinári hľadali vo všetkom skryté mechanizmy.

aktivit v oblasti demilitarizace přišla s novou
zbraní. Jedná se o malé
plavidlo určené především
k rychlým diversním akcím
na území svého jižního
souseda a podle informací
Fámyzdatu ponese název
Kim Čong-člun.

c) udělali plastiku
4. Klaus mladší zvažuje založení nové strany a chce
být:
a) jejím předsedou
b) jejím lídrem
c) její tváří

5. Nejoblíbenější písní momentálně nezařazeného
poslance je:
a) Na ptáky jsme krátký
b) Já už jdu, jdu, jdu
c) Červená, modrá Fiala
Správné odpovědi zasílej2. Václavu Klausovi mlad- te ke Klausům do kuchyně,
šímu po vyhazovu ze stra- případně na jakékoliv odny:
dělení plastické chirurgie.
a) sklaplo
b) došel humor
c) protáhl se mu úsměv
1. Správný název ODS
podle Klause juniora zní:
a) Občas Děláme Sviňárny
b) Obličej Děsí Stranu
c) Odejdi Domů, Slintale

3. Vyhozený politik chce,
aby mu jeho věrní:
a) postavili pomník
b) udělali sochu

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

Peter Žifčák

Adela & Sajfa

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

Velká soutěž
o malého
Klause

Úsmev ako dar
Na kraji mestského trhoviska má stánok
predavač šťastia. Má ho veľký výber. Od
šťastia v láske, cez karty, lotérie, pri búračkách až po podnikanie.
A ku každému kúsku šťastia, úsmev ako
dar.
Ceny sú rôzne. Ale tovar šiel na odbyt. Aspoň donedávna.
Zašiel som tam, že sa popýtam, čo je vo
veci.
„Tovaru nieto, nemám čo predávať“ – vraví smutne obchodník so šťastím.
Potom sa mu tvár roztiahla do širokého
úsmevu. Že nebol zadarmo, to si píšte.
Ján Heinrich

Karel Kohl

V

11/2019

Perličky
zo školy

kolia

ao

• Ohľaduplnosť napríklad je, že keď
vchádzam do križovatky, nemusím uvažovať o prednosti v jazde,
pretože som presvedčený, že do
mňa z ohľaduplnosti tí iní nevrazia.
• Teta je v nemocnici, pretože
si myslela, že aj na križovatke
majú dámy prednosť.
• Motocyklisti musia u nás nosiť
prilbu, pretože ľudia sú najslabší
na hlavu.
• Motorku mi strýko nechcel
požičať a hovoril, že ešte nie je
dosť stará.
• Pretože sa chcem stať automobilovým pretekárom, nechcem, aby
mi stál niekto v ceste.
• Jazdím na bicykli ako blesk.
Tak kľukato.
• Pri jazde na bicykli dávam pozor
na dopravné značky, aby som náhodou do niektorej nevrazil.
• Som taký smoliar, že dostanem defekt, aj keby som išiel
na lyžiach.
• Bicyklisti jazdia oveľa pomalšie
ako ostatní vyživovatelia ciest.

VERŠÍČKY
NA ŠKOLSKÉ
PERLIČKY

Nelepí sa na nič
strava bezlepková.
Ten, kto nájde exit
môže exitovať.
Obaly mať nesmú
ani kúsok jadra.
Voda bude tvrdou,
keď v nej pláva sadra.
V telách významné sú
zašívacie trakty.
Aktuálnymi vždy
budú všetky akty.
Muži majú kábel,
ženy chcú kabelky.
Trpaslík je malý
aj keď je už veľ ký.
Pašovanie v krvi
máva každý paša.
Senilitu seno
do hláv starcov vnáša.
Kravu by sme mohli
žuvačkovcom volať.
Najviac metrov v štáte
má vždy metropola.
Na dejepise sa
stále niečo deje.
Mesiac býva bledý,
lebo migrant nie je.

Jozef BILY

Jan Tomaschoff

Rasťo Visokai

Najhoršie je tváriť sa, že chápem
e čo
nechápeme / Tuwim

Svätý Peter sa rozhodne, že skontroluje vysokoškolákov, ako sa pripravujú na skúšky. Poverí príslušného anjela, aby zistil, čo sa dole robí. Po týždni anjel
podáva hlásenie:
„Medici sa učia, ekonómovia a právnici pijú.“
O ďalší týždeň hlási:
„Medici si už opakujú učivo, ekonómovia sa začali
učiť a právnici pijú.“
Večer pred skúškami hovorí anjel Petrovi:
„Medici sú naučení, učivo ovládajú do bodky.
Ekonómovia práve zvládli všetky otázky. Právnici sa
modlia.“
Svätý Peter sa zamyslí a hovorí:
„Vravíš, že sa modlia? Hm, hm… tak im pomôžeme.“

Celé týdny se soužila,
jak po hygieně toužila.
Můžeme tvrdit s jistotou,
že v domě vše vonělo čistotou.
Značně se ke konci zvrhla,
(i potravu rejžákem drhla).
Bohužel všechno to jídlo
chutnalo také jako mýdlo.

NOSTALGICKÉ VERŠE

Platí, že naveky spievajú lesy?
Nôtia si smrečiny, nôtia si palmy?
Vidina prekrásna, kdeže, ach, kde si?
Ak dodnes spievajú – tak iba žalmy!
Pavel TAussig

Milan KENDA

PRAVDA

Sebakázeň nemá žiadn
u,
o pravde spieva tremolo,
no postavil sa tak za ňu
,
aby ho vidieť nebolo.
Emília MOLČÁNIOVÁ

Tak nám treba
Tak to nám bolo veru treba
.obo.ico, aj.otleba.
Štátnosť celku v prachu leží,
komunista aj fašista vreščí z veží.
Co má prednosť, o co kráčá,
v špiňe, v blaťe kríž sa zmáčá.
A ústava zdrap papíra,
žádná úcta, žádná víra.
Né poslanci, chrapúňi,
ďivé vlky na grúňi.
Velký bič a malý dvúr,
vypráskat, hrubo a čím skúr!
dedo Pejo
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Chváli sa Berger v kaviarni:
„Svoju ženu som naučil konečne
poriadku, páni. Presne o dvanásť nula
nula musí stáť obed na stole.“
„A čo, ak sa oneskoríte?“
„Tak nedostanem nič!“
•••
Hovorí Sára svojmu mužovi, človekovi
málovravnému a neromantickému:
„Prosím ťa, buď aspoň raz trochu
nežný a povedz mi, napríklad pred
spaním, niečo srdečné a láskavé…“
„A čo mám povedať?“
„Dobrú noc moja najsladšia.“
„Dobrú noc moja najsladšia.“
„Povedz ešte: Môj poklad najvzácnejší.“
„Môj poklad najvzácnejší.“
„A teraz si vymyslí niečo sám.“
„Dobrú noc, Sára.“
•••
Po dlhých rokoch služby v rodine
Blochovcov prišla slúžka dať výpoveď,
pretože sa ide vydávať. Pani Blochová
ju prehovára:
„A vy si myslíte, že v manželstve to
budete mať lepšie?“
„To neviem, milostivá pani, ale
rozhodne častejšie!“

•
Ž IDOVSK é
ANEKDOTy

Kohn s Roubičkom sú na poľovačke.
„Dávaj trochu pozor,“ hovorí Roubiček
Kohnovi, „práve si zastrelil moju ženu!“
„Oh, prepáč, to som nechcel. Ale keď
ona stála tak blízko pri mojej…“
•••
„Nedávno som čítal v novinách, že
vdovec so siedmimi deťmi si vzal
vdovu s jedenástimi deťmi. To vraj bola
svadba!“
„Prosím vás, to nie je nijaká svadba, to
je sťahovanie národov!“
•••
Blochovi utiekla manželka. Na tretí
deň niekto zvoní. Slúžka ide otvoriť a je
prekvapená:
„Oh, to ste vy, milostivá pani?“
„A kto by to mal byť?“ pýta sa pani
prísne.
„No ja som si myslela, že je to nejaký
ďalší gratulant!“
•••
„Jeje, Barborka, ty máš krásny nový
kožuch! Ten musel stáť pekné peniaze.“
„Ani nie, ja som ho dostala od starého
Wassermanna.“
„Od toho lakomca? A zadarmo?
Preboha – a čo si s ním musela robiť?“
„V podstate nič. Akurát skrátiť rukávy.“
•••
„Pán Popper, bežte okamžite domov,
nájdete svoju pani, s vašim pánom
prokuristom v posteli!“
Pán Popper sa ponáhľa domov, ale
o chvíľu sa zas do kaviarne vráti
a pozrie sa vyčítavo na pána Taussiga.
„Prečo ma zbytočne strašíte? To nie
je nijaký môj prokurista, ale celkom
neznámy človek.“

Organizátori z Nového Mesta nad
Váhom vyhlásili už 20. ročník Bienále súťaže kresleného humoru
NOVOMESTSKÝ OSTEŇ 2019
Autori môžu posielať svoje práce
(max. 5) na tému HUMOR JE ŽIVOT
do 15. júla na adresu: Mestské
kultúrne stredisko, Hviezdoslavova 4, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom. Práce na prvých troch
miestach budú ocenené aj finančne.
V piatok 13. septembra sa uskutoční vernisáž výstavy najlepších
súťažných prác a slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie
cien.

Autobus výjazdového zasadnutia
vlády sa v hornatom teréne zrútil do rokliny. Objavil ho miestny
farmár, ktorý hneď vykopal veľkú
jamu a všetkých politikov do nej
pochoval. O nejaký čas objavila autobus polícia a vypočúvala
svedkov. Našli aj farmára, ktorý sa
priznal, že autobus objavil a všetkých politikov pochoval. Polícia sa
ho pýta:
„A to naozaj boli všetci mŕtvi?“
Farmár na to:
„Nooo, jeden či dvaja tvrdili, že nie,
ale veď ich poznáte… Je to jeden
väčší klamár ako druhý.“

SLUŠNE ALE TVRDO

Už ma dlho zloštíš veľm
i.
Preto nervi moje nervy
a správanie svoje prerv
i,
lebo ťa vyrazím aj s dverm
i!
A to ver mi,
že nevydržia to ich pánt
y.
Aký pán ja, taký pán ty.
Ľudo MAJER

Veštenie
z Kávy
Ženská tvár a sedem detí –
Zostal úsad po káve.
Z čiernej diery Slnko svieti,
Kvitnú kvety voňavé.
Do siete sa slimák vmotá,
Vajce sedí na hniezde,
Opilec sa drží plota,
Koza naňho vylezie.
Pohár kávou oškvrnený –
Veští sa až za sucha.
Trúbi trúba bez ozveny,
Vliezol červík do ucha.
Jedna chmárka, druhá, tretia…
Žirafa je navrchu,
Štyri Luny z Neba letia,
Listy z pošty opŕchnu.
Tu je Ďuro, hen je Jano,
Tam sa tají záhada,
Letí motýľ nad poľanou,
Manželka sa neháda.
Veštíme si zo škvŕn v káve,
Pokiaľ nie je omytá.
Hlavne že sú deti zdravé,
Pod koňom sú kopytá.
Nepi, Jano, nepi kávu –
Výsledky sú nepravé.
Veští sa len pre zábavu
Vo veršovej úprave.
.
Veštíme si len tak zhurta –
Nezáleží na rýme.
V Osude sa človek šprtá –
Veríme mu, veríme!
Drago Mika

Po Brne a Žiline sa spoločná výstava Vladimíra Jiránka a Fedora Vica konala v útulnom moravskom mestečku Buchlovice. Pod názvom PRED a PO sa
autori prezentujú kresbami, ktoré striedavo publikovali v československom
denníku Lidové noviny PRED rozdelením republiky a ich reflexiou na dianie
v samostatných republikách PO rozdelení Československa, ktorého sté výročie vzniku sme si minulý rok pripomenuli.
Ak by ste v dohľadnom čase zablúdili do tohto mestečka neďaleko Uherského Hradišťa, je tam čo pozrieť. A nemyslíme tým len výstavu, ktorá potrvá do
konca júna…

a

nekdoty
podľa
becedy

na

T

MARK TWAIN (1835 – 1910)
americký prozaik – humorista

Mark Twain sa stretol so šéfredaktorom jedného amerického humoristického časopisu.
„Vám určite ľudia posielajú plno veselých historiek, je to tak?“ prehlásil
spisovateľ.
„Áno, celé kopy!“ prisvedčil šéfredaktor.
„Tak prečo niekedy niektorú z nich
neuverejníte?“
•••
Mark Twain išiel raz okolo cintorína
a všimol si, že sa tam niečo stavia.
„Čo to tam robíte?“ pýtal sa robotníkov. „Ale tu ten živý plot vraj nestačí,
tak staviame tehlový múr,“ odvetili
robotníci.
„To je úplne zbytočné,“ hovorí Mark
Twain. „Tí, čo sú dnu, neutečú, a tým,
čo sú vonku, sa tam nechce.“
•••
Daňový úrad poslal Twainovi formulár na uvedenie príjmov za svoju
prácu. Twain na tlačivo napísal:
„Ja žiadnu prácu nemám, písanie je
totiž moja zábava. To čo doň vkladám zo svojich myšlienok je dar
ľudstvu.“
Daňový úrad mu vyrubil daň zo zábavy a darovaciu daň.
•••
Istý ctiteľ Marka Twaina chcel napísať svojmu milovanému autorovi, ale
nepoznal jeho adresu. A tak napísal
na obálku:
„Pán Mark Twain, bohvie kde.“
O niekoľko dní dostal odpoveď:
„Boh vedel! Ďakujem. Twain.“
•••
Raz sa jedna pani zverovala Markovi
Twainovi:
„Neviem pochopiť svojho muža.
Podchvíľou je veľmi mužný a potom
zasa kompletná baba!
„To je vec dedičnosti,“ odvetil spisovateľ. „Polovica predkov vášho manžela boli totiž muži, a druhá polovica
samé ženy.“
•••
Keď Mark Twain cestoval po Európe,
zastavil sa aj v Londýne. Na Trafalgar
Square si so záujmom prezrel pomník
admirála Nelsona. Potom sa opýtal
sprievodcu, čo vlastne tento admirál
Nelson vykonal.
„Nelson?“ odpovedal sprievodca namyslene. „Ten predsa urobil z Anglicka
to, čo je dnes!“
Mark Twain iba pokýval hlavou a potom poznamenal:
„Dobre, dobre, ale myslím, že by ste
z toho nemuseli obviňovať len jedného
človeka!“
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Radek Steska

GASTROANALÝZA A SYNTÉZA, KTORÉ CHCELI
NASTOLIŤ PRAVÉ PROBLÉMY SLOVENSKEJ
KUCHYNE, ALE MAJÚ IBA DLHÝ NÁZOV
Jún už tradične začíname Dňom detí, na margo ktorých nám Barbara Hollandová faxovala: Pamätajte si, že deti sú len dočasná záležitosť. Len čo
získajú zmysel pre humor a stanú sa z nich zábavní spoločníci, zbalia si
svojich pár vecí a zmiznú. Vracajú sa len najesť.
Jún je však v podstate Mesiacom poľovníctva, keď ľudia na to vyčlenení
a odhodlaní poľujú na pobehujúce jedlo, medzi ktorým kľučkujú vegetariáni. O! (na O dvojbodka?)
Vážení prítomní! Jedlo, čo je pre oko, čo je pre vôľu a čo je pre chuť, a nad
ktorým sa zbiehajú profesionálne sliny už len keď si naň pomyslíme, je obrad, šťastie, slniečko jasné, jasnozrivý vzduch, osudový úsvit, holúbok sivý,
nová krv do žíl, sám život. Hovoriť o jedle ako takom znamená bezohľadne
provokovať chúťky a vehementne prebúdzať zo zimného spánku alebo
z jarnej únavy či uhorkovej sezóny žalúdočné šťavy, aby chuťové papily
začali divieť ako kone, poslancov nevynímajúc.
Ako ale zvládnuť labužnícke a kuchárske umenie? Je to ako s každým
umením. Niekto sa gastronómom narodí a má jednoducho nadanie, vycibrenú chuť, mlsný jazyk a vplyvného nenažratého strýka. A iný sa musí
do zbláznenia prebojovávať neúspechmi, prešľapmi, nazvime to fiaskami,
aby sa stal naj-naj. Ak hovoríme o umení, máme na mysli, ale aj na bruchu
práve nápad, vtip. Odvahu, s akou sa k vareniu a jedeniu pristupuje. Sú
kuchári, ktorí vedia bez asistencie funebrákov presne uvariť zemiakové
knedle, napalmový guláš, tetrachlórové rezne, terkelicový závin, martinský galimatiáš, prešovské tatarčané pirohy, ale nemajú ani nový nápad, ani
chuť svoje recepty zmeniť, hoci by ste im hrozili cédečkami Roba Kazíka,
Ňadranky a Petra Stašáka. A to je chyba. Pri varení a požívaní musí byť
prítomná i tvorivá fantázia, ktorú chceme a musíme donekonečna prízvukovať, lebo varenie jedeniachtivým Slovákom chýba, že až no.
Tým, čo však chcú silou-mocou schudnúť, ponúkam osvedčenú japonskú
diétu. Je veľmi jednoduchá: môžete jesť stále a koľko vládzete, ale pri jedle
používajte iba jednu paličku.
Do zjedenia!
Milan LECHAN

ŽelezniČné uzly laca tormu

Slepo sa dá zamilovať aj na prvý pohľad.
Milan KUPECKÝ

V hostinci

- Jedno pivo a hotdog s horčicou.
- Osemnásť už máš?
- Tak s kečupom.

Ján GREŠÁK / ŠTÍPANCE
••Bol mimoriadne poverčivý na číslo trinásť. Okrem trinásteho platu.
••Veľké zviera dokáže uchrániť iba gorila.
••Obdivoval exkluzívne štvorkolesové vozidlá, ale sám bol iba
piatym kolesom na voze.
••Nikdy nebude také sucho, aby vyschli ministerské korytá.

Odkaz
manželovi:

Adamko, na stole
máš dve palacinky.
Zjedz koľko chceš, ale
jednu mi nechaj.
Tvoja Evka
Sekretárky
v dialógu

- Aj tvoj šéf pobehuje
po kancelárii, keď ti
diktuje texty?
- Nie, spadla by som
mu z kolien.
Ladislav Belica

Čertovské obrázky Ľuba RADENU

VIII
DVOJTÝždeň

NA TENTO

Človek, ktorý nevie na čo
zomrel, musí si to dať zistiť
v pitevni.

RECEPT
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ORAVSKÝ PLETENEC
(gastrovirtuozita)
Zložky:
•• 3 kg špaldovej múky
•• ovocie podľa chuti (pažítka, mrkva,
ríbezle)
•• 1 balenie odpaľovaného alebo lineckého cesta
•• 70 lyžíc želatíny
•• 5 špáradiel

…a Dereš

DereŠ fedora vica

Marcela K

rištofov

iča

Spôsob:
Grilované zemiaky ušľaháme dopolotuha a formu na srnčí chrbát vyložíme
potravinovou fóliou. Postupne prilejeme horúce vtáčie mlieko, kým nemá
mak roztierateľnú konzistenciu a následne dáme do chladničky na 24 hodín
stuhnúť do zlatista.
Dobrú chuť vám naháňam!
Milania CHAINOVÁ, gastroinžinierka

Naši priekopníci

Nedeľné matiné otvára s čelistom čelista.
Zahrajú Chopina. Niektorí hovoria, že Liszta.
Ach, ďalšia koncertná lahôdka, hodinka necelá.
Čelisti so slákmi čarujú, kritike nečelia.
Hoc nikdy nezaznie jediný hlboký tón čela,
obidvoch velebí aj spevák Andrea Bocella.
Čelisti verejne vystúpia najmenej raz denne
a čelá mávajú rumenné, rankami brázdené.
Rúcajú predsudky a čeria hladinu stojatú,
v záplave svetiel a potlesku gurážne stoja tu.
Marián Hatala

ŠARIŠSKÝ
POPEVOK
Dze ti idzeš, ňevesto,
čuhaja hop?
Do Prešova, na mesto,
čuhaja hop.
Co tam ňešeš?
Bumerang, čuhaja, hop.
Predaj mi ho, huncuta,
čuhaja, hop.
A ja ci ho ňepredam,
čuhaja, hop,
bo scem buc
srandovni chlop.
Milaň CHACHAN

Impotencia je najlacnejšia forma antikoncepcie
Teodor Péchy

P. S. Keď dokonzumujete, dobre zatvorte svoju chlebáreň – mohol by vás niekto nečakane prikŕmiť.

KARKULKA A VLK

NOČNÉ VYSIELANIE

Ide Karkulka lesom k babičke. Vtom
ju zastaví vlk a takto ju osloví:
- Nazdar, ty krava!
- Ja nie som žiadna krava, ja som
Červená Karkulka!
- A kde ideš?
- Idem babičke popriať všetko najlepšie k narodeninám. Nesiem jej
koláčiky a víno.
- Áno? A kde máš košíček?
- Ách, ja krava, zabudla som ho
doma!

Čas určený pre programy ohrozujúce mravnosť mládeže:
Erotické filmy a prenosy z parlamentných zasadaní.
Mikuláš Jarábek

Poslal nám Milan Margicin z Bardejova

Viete neviete?

Prečo je pivo lepšie ako žena?
Môžeš si ho vychutnať aj na verejnosti
Jindřich Otta

B A Č IKOVA
M u DROS c

Alkohol je jed, aľe kec
ňeje, je to otrava.

JEDINÁ OTÁZKA
alebo

Vy sa pýtate,
my odpovedám
e
… aj keď v titule by sm
e už mali
uvádzať, že odpoved
á Milan
Lechan. Lebo aj ten
toraz priamo jemu poslala otá
zku Hela V.
z Kráľovian:
- Každý sa ma vypytuj
e, akého
mám koníčka. Nevie
m, čo tým
myslia. Akého máte
vy, pán Lechan?
- No, milá Heluša, ja
som si sám
sebe koníčkom. Ešte
tak vyhrať
Veľkú pardubickú a som
celý človek.
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