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Vlado KOLESÁR,
bývalý redaktor televízie,
filmový kritik a autor kresleného
humoru

HUMORISTICKO-SATIRICKÝ MESAČNÍK
ROČNÍK VI, 28. NOVEMBER 2020 / SAMOSTATNE NEPREDAJNÉ

❶ Poznáte nejakú (máte ne
jakú
vlastnú) definíciu humoru?
Ten skutočný humor má podľa mňa
v sebe akýsi vyšší a v istom zmysle
aj hravý princíp, je to akési špecifické
oslobodzujúce kaleidoskopické prežiarenie názorov, situácií či udalostí, objavuje sa vtedy nečakané myšlienkové
preskupovanie a „trblietanie“ pojmov,
definícií, súvislostí, „veci“, ako sme ich
poznali, získavajú nové ozvláštňujúce
kontexty a neraz aj nové hodnoty…
❷ Stala sa vám niekedy humorná
(veselá) príhoda, ktorá by mohla
pobaviť aj našich čitateľov?
Asi nie, teda ak neberieme do úvahy
drobné úsmevnosti, pôvodne samozrejme situácie „k zlosti“. Napríklad
keď vám za absurdnej súvislosti vyletí
z okna na siedmom poschodí asi tak
päťdesiat polstránok referátu, ktorý
v náhlivosti apretujete pred prednesením a rozletí sa po korunách stromov,
trávniku, chodníkoch i po ceste a vy ho
potom bežíte „kompletizovať“… Alebo
keď sa ponáhľate na dôležitú oslavu
v inom meste a nastúpite do rýchlika
opačným smerom. Takýchto „invertovaných úsmevností“ sú stovky, ale to
pozná každý.
Kvantá viac ako bizarných situácií som napr. zažil keď som pracoval
v televízii. Mnohí, úplne jedno či minulí,
alebo súčasní, ľaví alebo praví, tzv. nositelia ideologickej a politickej invenčnosti prichádzali priam s radosťou
s celým spektrom „duchovných rarít“…
Napokon to ako „konzumenti diania“,
osobitne politiky, môžeme cez médiá - a priamo v médiách vidieť denne aj dnes - a myslím, že ešte v oveľa
streštenejšej podobe, v žánri desivej
paródie na kultúrnosť a demokraciu…
❸ Ktorá oblasť spoločenského života je podľa vás najväčším inšpirátorom humoru?
Každá oblasť má svojich „expertov“ na
neomylné postupy. Pravda, zväčša to
vedie k smiechu - cez slzy. Za samostatnú kapitolu mám tvorcov mnohých
počítačových programov, vedia neraz
tak nekonečne tupo skomplikovať
jednoduché úkony, že sa to nechce
veriť ani po desaťnásobnom precitnutí,
mnohí, myslím, patria na psychiatriu.
No a úplné dno často predstavuje svet
našich tv. „diváckych“ seriálov - a reklamy, tu ten smiech neraz dokonca
mrzne na perách, ale tu sa už nebavíme o ľuďoch ale o humanoidnom
pokračovanie na strane II…

Vlado KOLESÁR

SÚDNY SPOR JE OVOCNÝ STRO
M
ZASADENÝ V ZÁHRADE PRÁVNI
KA
talianske príslovie

Ľubomír JUHÁS

STÁLE ROVNAKO
Pri epidémiách nájdeme
vždy tú istú podobu,
bohatí odchádzajú
na vidiecke sídla
a chudobní do hrobu.
Eva JARÁBKOVÁ- CHABA

DOVÁ

ČO SPÔSOBILA
KORONA

Prifrčala ako víchor.
Cerí na nás zuby.
Otvára nám oči
a zatvára huby…
Milan HODÁL

Miroslav MOTYČÍK

II
odpade, ktorý je za to zodpovedný,
odhora dole…
❹ Ak máte - mohli by ste nám
prezradiť rebríček:
a) najveselších politikov
b) najsmiešnejších politikov?
(v obidvoch prípadoch môžu byť aj
zahraniční)
Ak by u nás nejakí skutoční politici
existovali, možno by sa aj dalo o nejakých veselších hovoriť. Alebo: je
nehanebnosť a nekompetentnosť
veselá a smiešna? Je však prekvapujúce, že sú existencie, ktoré túto akoby
politickú nomenklatúru zvolili, tu sa
ukazuje,že v rámci rôznych vírusových
ochorení existuje aj vírus na jednej
strane extrémnej arogancie moci a na
druhej extrémnej naivity…
❺ Máte obľúbenú anekdotu?
Skvelé sú židovské anekdoty, jednu
krátku pridám ako príklad / poznal
som ju v češtine:
Povídá Mayer Kohnovi: „Tak jsem slyšel, že u nich hořelo?"
„Na ja, Mayer - shořelo dočista všecko."
„A byl pojištěnej?"
Kohn vytřeští oči: „Umgotesvil, Mayer,
neni von mešuge? Jak by mohlo hořet,
kdybych nebyl pojištěnej?!"
Ale anekdoty sa vynárajú aj spoza
výrokov ktoré sú pôvodne iba sentenciou, ako príklad som vybral pár myšlienok ktoré vyslovil Friedrich Nietzsche, nemecký filozof a filológ:

„Je človek iba Božou chybou? Alebo
Boh omylom človeka?“
Až čierny mrazivý humor zaveje z nasledujúceho postrehu:
„Keď nazrieš do priepasti i ona nazrie
do teba“…
❻ Stali ste sa niekedy objektom
žartovania? Ako to na vás pôsobilo?
Skôr si pamätám vyhranené až kriticky zničujúce postoje ku mne, samozrejme, mnohé mi automaticky zneli
smiešne. Ale kritika od správneho
človeka si zaslúži vždy pozornosť… No
a s ním je aj humor o inom ako napr.
o výsmechu.
❼ Je pre vás humor nevyhnutnou
súčasťou života, alebo sa bez humoru pokojne zaobídete?
Humor – rôzny podľa okolností – je pri
mne stále, to však v žiadnom prípade
neznamená, že mi je veselšie, že „realizmus“ sa tým nejako obrúsi, či „pretaví“ do čo len náznaku odľahčenia, do
bezstarostnosti alebo bezbolestnosti
prijímania skutočnosti. Alebo, že sa
dokonca pozmení realita /?/. Iba ju
viem vidieť či chápať aj inak, to nie je
málo…

V

SLOVNÍK (takmer) CUDZÍCH SLOV
Každé cestovanie, každá cesta, či už do
práce, za zábavou, či niekam do neznáma, sa musí niekde začať. Iná možnosť
nie je. A čím takým by sa taká cesta mala
začať, ak nie prvým krokom. Taký ľudský
krok má zhruba jeden meter. Deti a starší
robia kroky menšie, tí ostatní dlhšie. Záleží na tom, či sme na prechádzke, alebo
ideme za neodkladnými povinnosťami.
Deti poskakujú, starci sa vlečú, to sa potom vlastne o krokoch ani nedá hovoriť.
A keď už človek začne kráčať, tak ide.
Dokonca môže aj niekam dokráčať, môže
zájsť doďaleka. Sú aj kroky, ktorými sa dá
dôjsť tak ďaleko, že môžete pokojne ísť aj
niekomu na nervy. Ale bez toho prvého
kroku to nejde. Mnoho ľudí si uvedomuje,
že kráčajú a tak si dávajú na svoje kroky
pozor. Aj keď jeden krok je len časť toho,
čo môžeme prejsť. Kráčať sa dá cielene,
alebo len tak, aby sme niečo robili pre
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svoje zdravie. Jedným stačí jeden krok,
iní kráčajú celé kilometre. No bez jedného kroku, najmä bez toho prvého by nič
nebolo. Kráčať sa dá len tak, ale kráčať sa
dá aj s pevným cieľom. Mnoho ľudí, alebo dokonca celé skupiny ľudí, ba aj celé
národy, idú za pevným cieľom, ak sa tak
rozhodnú. Ale neexistuje pravidlo, že by
svoj cieľ museli dosiahnuť, že by nekráčali zbytočne. Osud už je taký – jedným
sa z kroku podarí urobiť kilometre, a sú aj
takí, čo idú z kroka na krok a je im jedno
kam dôjdu. Nie je však rozhodujúci len
cieľ, dôležitý je aj zmysel kráčania. Z kráčania sa nakoniec stáva chôdza. Človek
ide a ide, díva sa napravo i naľavo a vidí.
Ak by nekráčal, veľa toho neuvidí. No ale
to sme sa už dostali až k cielenej chôdzi,

❽ Chcete sa sám seba na niečo
opýtať? Ak áno, dajte si na svoju
otázku aj odpoveď.

11/2020
z ktorej sa stáva raz turistika a inokedy aj
cestovanie. A ak človek ide a vidí a navyše
ešte aj počúva, môže z toho byť nakoniec
zážitok, ktorý sa opäť dá rôznorodo definovať. Ale predovšetkým, ak je človek
zvedavý a vidí, má to celý rad pôžitkov
i významov.
Vráťme sa však v závere veľkým oblúkom na začiatok. Aby sme mohli urobiť
krok, bude nutné urobiť najprv pár krokov
k tomu, aby sa svet vymanil zo zovretia
pandémie. Až potom začnú naplno platiť všetky úvahy o krokoch za poznaním,
ako to múdro už dávnejšie navrhoval Jan
Werich:
„Ja by som cestovanie zaviedol ako
povinnosť pre deti všade na svete… Pretože všade žijú ľudia, ktorí si myslia, že
svet siaha od ich Šumavy k ich Tatrám.
S takými ľuďmi, ktorí si všetko redukujú
len na to, čo ich obklopuje, býva ťažká dohoda. A hlavne sa im dá veľmi ľahko kadečo nahovoriť… Úsiliu poznať viac než len
vlastnú záhradku sa vraví zvedavosť. Je
to krásna ľudská vlastnosť. Všetci ľudia ju
nemajú, ale, naopak, všetky deti ju majú.
Preto hovorím, že by som urobil cestovanie povinné pre všetky deti v školách. Aby
videli iné mravy, iné zvyky, iné kultúry.
A naučili sa rešpektovať rozmanitosť sveta a ľudí. Pretože, ako hovorí jedno príslovie, je treba všetky druhy ľudí, všetkých
rôznych ľudí, aby sa svet zaľudnil.“
Píše: Miroslav VICO
Kreslí: Fedor VICO

Myslíš, že sa ti podarí dožiť šťastnejšie,
pokojnejšie dni a normálnejšiu dobu?
Odpovedám si: NIE.

ÚPLATNÝ SA VŽDY UPLATNÍ

Bol to neúplatný
rozhodca. Preto sa
neuplatnil.

Tomáš JANOVIC

P. ZAVACKÝ

SLOVENČINA JE PRESNÁ

„Človek najlepšie urobí, keď sa nenarodí. Keď sa už narodí, mal by čo najrýchlejšie opustiť tento svet.“

NEGATIVIZMUS
Stačí jedno upozornenie,
ďalšie už možno nebudú,
stojte na dva metre od seba
a dávajte si pozor na hubu.

Domov je tam, kde človek môže
vravieť čo len chce, lebo ho
aj tak nikto nepočúva.

ČLOVEK MIENI, COVID MENÍ.

CELONÁRODNÉ
PRIANIE
V zime, v drahom kožuchu,
na módnu prehliadku
a v lete, keď je horúco,

Namiesto Evinho rúcha Evino rúško
Ján GREŠÁK

KOSA
Na lúčine
kraj horárne
brúsim kosu
ale márne…
Kosa nie je
ostrá
je to…
Kosa nostra!
Ján HEINRICH

Viete, kedy budú vyriešené vaše problémy? Ak nezomriete, tak nikdy.
Dušan RADOVIČ, srbský spisovateľ a aforista

na doživotie do chládku.
Eva JARÁBKOVÁ-CHABADOVÁ

ŽIVOT PODTATR

AMI

Premiér sa nafukuje
,
a občania
žijú v jeho bubline.

Ľubomír JUHÁS

Milan HODÁL

SONET O LOUTKÁCH
Člověk hraje řadu různých rolí ze Shakespeara, z Tyla, z Orwella;
dokud věří, že si je sám volí,
hraje s elánem a zvesela.
Principál nás diriguje holí,
bouří potlesk, břinká kapela,
než tě osud jednou provždy skolí
přesnou ranou přímo do čela.
Ani staří znalci zákulisí,
zablešení, rozklížení, lysí,
nevědí, kdo tahá za drátky.
Všichni jsme jen loutky, staří, noví –
ale ať nám, ksakru, někdo poví,
z které zparchantělé pohádky?
Vlado MEŠÁR

Jiří ŽÁČEK

Pavel TAUSSIG

III
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SPRÁVY
SLOVENSKEJ
MALEJ
STRANY

Vynaliezavý člen Slovenskej malej
strany zhotovil viacúčelovú závesnú
toaletnú súpravu, ktorá má slúžiť

jednotlivcom, ukrývajúcim sa pred
hrozbou nákazy koronavírusu
Covid-19, prípadne tým, ktorí sú
v domácej nútenej karanténe.
Pre prípad, že by naša vláda
pre stúpajúci nárast pozitívne

testovaných občanov na spomínaný
vírus opätovne vypla aj elektrinu,
obsahuje táto dômyselná súprava
držiak aj stojanček na sviečku
a v prípadne, že dotyčný doma
sviečku nemá (alebo tá dohorí), dá
sa na neho namontovať petrolejová
lampa (na snímke oddelená vľavo
hore). Okrem toho obsahuje aj
priestor na škatuľku zápaliek, ktorý
môže slúžiť aj ako popolník, ale aj
oválne zrkadielko, držiak na toaletný
papier a dole aj háčik na uterák, lebo
zodpovedný občan si musí často
umývať ruky a to nielen po použití
WC.
Táto praktická a esteticky pôsobiaca súprava vzbudila veľkú
pozornosť medzi členmi Slovenskej
malej strany. Po určitých pripomienkach a menších úpravách (chýbajúci
priestor na mydlo) by sa však mohlo
pristúpiť k jej sériovej výrobe. Veríme, že sa to podarí skôr, ako bude
vyvinutá účinná vakcína proti nebezpečnému vírusu, aby sme mohli
obdobie pandémie tráviť v bezpečí
svojej toalety.
-fv-

Slovenskej malej strane záleží na
tom, aby vírus Covid-19 na Slovensku neprerástol do neprijateľných
a nekontrolovateľných rozmerov. Vedenie strany preto vyslalo do terénu
svojho skúseného investigatívneho
novinára P. Racciho, aby monitoroval
miesta, kde by sa mohlo zhromažďovať väčšie množstvo ľudí. Jedným
z takých miest bolo aj protestné
zhromaždenie v hlavnom meste a na
potvoru práve 17. novembra, takže
na zásah bola na mieste pripravená
aj polícia. Než však Racci doletel nad
inkriminované miesto, v krajine nad
Malými Karpatami nafotil bežiacu
osamelú osobu (na foto dole). Ako
sa neskôr ukázalo, išlo o dôchodcu, vodným delom. Našťastie sa kuvičie
prchajúceho z davu protestujúcich hlasy nepotvrdili a ani dôchodca sa
z obavy, že polícia proti nim zasiahne Covidom19 nenakazil.
-tš-

Fero
FeroMRÁZ
MRÁZ

UFO GRAMY
Tom áša MA JE RN ÍKA

Je ťažké chytiť čiernu mačku v tmavej komore,
najmä keď tam nie je / KONFUCIUS

ZBOŽNÉ ŽELANIE
Sedemnásty november!
Aj v kozme ho slávia.
Nechápavým politikom
udeľ, Pane, zdravia.
ZÁBUDLIVÝ UFÓN
Vraví ufón pred sobášom:
Zabudol som, Maruška,
kedyže si dáme pusu,
s rúškom a či bez rúška?

WHO upozorňuje, že sa po
epidémii vrátia do normálneho
života len ľudia, ktorí boli aj pred
ňou normálni.
Idioti zostanú idiotmi.

LINKA DÚVJERY
Zhasne linka dúvjery,
štát í jaksi nevjerí.
Aš tú linku klepne pepka
a ministra chytne depka,
potem bude rešeňí
a prachy budú v kešeňi.
pre Bumerang: Henryk CEBULA

dedo PEJO

IV
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DVAKRÁT VĚŘ, JEDNOU ŘEŽ

POŇÍŽENÁ
SPRAVEDLIVOSŤ

Vcelku nečekaný vývoj nabral nedávný případ z francouzského města Nice, při kterém jednadvacetiletý
migrant z Tuniska uřízl v jednom z kostelů hlavu ženě.
Francouzská policie sice označila tento brutální incident jako teroristický čin, nicméně našim redaktorům
se podařilo vypátrat, že mladíkovo počínání zřejmě
neřídila náboženská nesnášenlivost, ale naopak láska
k bližnímu. Jak totiž v rozhovoru pro náš list sám obviněný uvedl, domníval se, že oné dámě už lezou motlitby
krkem.

Bohyňa Justitia váží, mečem trestá,
spravodlivosť má byt slepá beztak.
Justícia, to je jeden pevný stúp,
zneváží ho jaký’s hňup?
Necháme si furt na hlavu.rat,
kolik krát byt účastňíkem zrad?
Na chrbce nám možú drevo kálat,
slušnosť, česť aj lásku zválat.

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

dedo PEJO

CITRÓN
Príde mníška za matkou predstavenou:
„Matka predstavená, pomôžte mi, zhrešila
som, milovala som sa s mužom.“
„Tak rýchlo bežte do kuchyne a zjedzte
citrón!“
„A myslíte si, že to pomôže?“
„To neviem, ale zmizne vám ten blažený
výraz z tváre.“

•••

Jiří KOŠTÝŘ

PROŠE PANA POTRAT…

•••

Poté co polský nejvyšší soud před časem zakázal prakticky všechny interrupce v zemi, obrátily se tamní těhotné ženy se svými žádostmi do zahraničí. Výjimkou
není ani naše hlavní město, kde už těhotné Polky dokonce založily organizaci, která má zprostředkovávat
potřebným ženám potraty v českých zdravotnických
zařízeních. Podle zjištění našich reportérů se organizace
jmenuje Vagini di Praga.

Schleim príde do obchodu a sťažuje si:
„Mauschitz, počúvajte, včera som si
u vás kúpil dáždnik a vy ste povedali, že mi
zaň ručíte dva roky.“
„Tak to teda áno, ručím.“
„To je mi pekná záruka! Dnes mi ho
niekto v kaviarni ukradol!“

•••

Štefan RYCHTÁRIK

TISKOVÁ OPRAVA

KOĽKO?

V minulém čísle Fámyzdatu jsme nesprávně uvedli, že
Polský nejvyšší soudu chce zakázat erupce na slunci.
Správně mělo být uvedeno, že chce zakázat interrupce
na slunci. Omlouváme se a děkujeme za potraty.

Syn sa ma dnes pýtal: Pove
dz, tato,
5+6
je koľko dokopy?
A ja teraz neviem: riecť mu
celú pravdu?
Či ju znesie? Či ju pochopí?

VY SE PTÁTE, MY ODPOVÍDÁME

Bohouš JŮZA

Peter PETIŠKA

Který cukrářský výrobek momentálně nejvíce nenávidí
muslimové na celém světě?
Makronky

V REŠTAURÁCII
- Pán vrchný, s manželkou si
pripomíname desiate výročie
svadby. Aké víno by ste nám
odporúčali?
- A chcete oslavovať alebo
zabudnúť ?

Ladislav BELICA

•••

Goldberger uzavrel veľkú poistku proti
požiaru. V zmluve bolo uvedené, že musí
mať v obchode hasiaci prístroj. Raz ho
navštívil priateľ, vidí za dverami minimax
a pýta sa:
„Čo je v tom?“
„Čo v tom bolo, neviem, ale teraz je tam
benzín!“
Sedí Muneles vo svojom obchode medzi
starým haraburdím. Náhle do obchodu
vrazí neznámy muž a namieri na Munelesa
revolver so slovami:
„Peniaze, alebo…!“
Muneles sa pozrie na zbraň a pokojne
hovorí:
„Môj ty Bože, starý zachovaný
bubienkový revolver, ročník asi 1923, taký
som už dlho nevidel. Koľko by som zaň
mohol dať? Tak päť, šesť korún, viac nie,
pane…“

Ten čovjek nemá v ťeli šťipku cťi,
podvodama pravdu si ucťí?
Ide o to krk zachráňit enem sebje,
pluje do očí vám aj tebje!
Je mi z teho na zvratky,
gdo tu spraví porádky,
gdo ten Audiášúf chlév,
vyčiščí a spláchne aj múj hňev?

„Súdruh Rabinovič, musíme vás
prepustiť.“
„Ale podľa občianskeho preukazu som
Rus…“
„Prepustili sme už desať Židov. Teraz
prepúšťame vás. Nie sme predsa žiadni
rasisti.“

ZLOČINECKÁ SKUPINA

Až potom im bude amen,
keď nezostane po nich
NAKAmeni kameň.
Eva JARÁBKOVÁ-CHABADOVÁ

PSYCHOLOGIČKA A PRÁVNIK
Mladý muž prišiel do knižnice, ale nikde v študovni nebolo
miesto. Nakoniec predsa len jedno uvidel vedľa mladého krásneho
dievčaťa. Prišiel k nej a pýta sa:
„Prosím ťa, nevadilo by ti, keby som si sadol vedľa teba?“
Odpoveď ho šokovala, pretože dievča začalo kričať:
„Čože? Nie! V žiadnom prípade sa s tebou nechcem vyspať!“
Všetci ľudia v študovni sa začali na mládenca s opovrhnutím
pozerať. Práve sa ale uvoľnilo jedno miesto ďalej od dievčaťa,
mládenec si tam sadol a začal si čítať. O chvíľu prišlo k nemu to
dievča a potichu vraví:
„Prepáč, ale ja študujem psychológiu a musela som si to
vyskúšať. Zásluhou toho, čo študujem, viem presne, ako sa ľudia
cítia a čo si práve myslia. Nebolo to príjemné, však?“
Odpoveď mládenca ju nemenej šokovala. Ten na celé kolo začal
kričať:
„Čože? 200 eur za noc, zbláznila si sa? Tak to teda naozaj
preháňaš.“
Všetci návštevníci študovne sa pohoršene pozerali na dievča
a mládenec jej vzápätí vraví:
„Vieš, ja študujem právo a zásluhou toho, čo sa tu stalo, viem, ako
sa z nevinného človeka dá urobiť vinný.“

„Jediná zásada, ktorá vedie pri obchode
k úspechu, je poctivosť. Pozri sa, Samuel,
ja sa podľa toho hesla správam celý život,
rovnako ako moji spoločníci Grunbaum
a Nagel. A ako vidíš, dotiahli sme to veľmi
ďaleko. Naša firma je jedna z najväčších
v kraji. Dám ti príklad. Karpeles mi priniesol
včera tridsaťtisíc korún, ktoré mi bol dlžný.
Keď odišiel, prepočítal som si ich ešte raz
a zistil som, že mi dal o tisíc korún navyše.
Čo som teda urobil ako poctivý obchodník?
Dal som tretinu svojim spoločníkom.“

•••

•
SKÉ
ŽIDOV
DOTY
ANEK

Obchodný cestujúci Teiteles berie na
všetky obchodné cesty svoju ženu Ráchel.
Ohrenstein sa ho raz opýtal: „Prečo vozíš
svoju ženu všade so sebou?“
„Ona je strašne škaredá,“ vysvetľuje
Teiteles, „tak aby som ju nemusel bozkávať
na rozlúčku.“

•••

Lederer rozťahuje v obchode látky
a hovorí zákazníkovi:
„Neváhajte! Tejto látky som dnes predal
už tisíc metrov! Viete čo to znamená?“
„Viem,“ na to Fuks, „že ste jej predali
desať metrov.“

•••

Stretnú sa dvaja židovskí obchodníci,
Geduldiger a Jeiteles.
„Tak čo, Mojše, už si vyhorel?“
Jeiteles sa rýchlo obzrie okolo seba
a priloží ukazovák k perám:
„Psst, Chaime, až na budúci týždeň…“

•••

Malý David si strašne želá dostať
k narodeninám psíka. Jeho otec Pick sa
po čase nechá presvedčiť a ide s ním do
obchodu. Tam zisťuje u predavača cenu
psov a ten mu ochotne vysvetľuje:
„Tento veľký stojí osemsto korún. Ten
menší tisíc, ten ešte menší tisícpäťsto a ten
úplne najmenší je za tri tisícky.“
„Otec Pick sa vystrašene pýta: „Prosím
vás, a čo by stál u vás žiadny pes?“

•••

Starý Goldberg stojí na chodníku pred
obchodom a láka k sebe malú Pavlínku
Brouzdalovú:
„Prečo, slečinka, ste ku mne prestali
chodiť nakupovať?“
„Počula som, že vy, Židia, ste nám
ukrižovali Ježiška.“
„Ale to ja nie, Pavlínka, to urobil ten
z toho obchodu oproti, Tauchnitz.

V
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Tibor KORBEL, čas. Roháč, kresba: Milan VAVRO

Rasťo VISOKAI

Edmund ORIÁN

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 1993
•• Z nejednej glorioly po vyžiarení zostane nula.
•• Poslednou vymoženosťou akejkoľvek revolúcie ja nastolenie predrevolučných pomerov.
•• Zdravie je najbezcitnejší spoločník. Dokáže nás zo dňa na deň opustiť
bez jediného slova rozlúčky.
•• Aforista je perlorodka v honorárovej pustatine.
•• Skúsený sveták sa najradšej zdržiava na lodiach pevne priviazaných
k mólu.
•• Žil ako planktón. Vždy sa dal unášať prevládajúcimi prúdmi.
•• Obidvoch len jemne pristrihli, aby sa zmestili do formátu: líške odstrihli chvost a baranovi hlavu. Včasným udeľovaním medailí možno
predísť väčšine rebélií.
•• Dobre trafená hus ani necekne!
•• Rátanie bankoviek z diaľky vyzerá ako zvláštny druh modlitby.

Ladislav BELICA

Hovorí syn:
- Otecko, prečo je Zem ženského rodu?
- To je jednoduché, Nikto totiž presne nevie, aká
je stará.
•••
Ženatý chlap filozofuje pri pive:
- Manželstvo, to je vlastne zákonom chránené
obmedzovanie slobody.
•••
Stretnú sa dva slimáky a jeden z nich nemá ulitu.
Ten s ulitou sa pýta:
- Prečo sa tak šťastne usmievaš?
- Lebo som ušiel z domu.
•••
Zhovárajú sa dvaja:
- Vraj ti kartárka predpovedala, že ťa opustí žena.
- Nepovedala to tak priamo. Vravela iba, že ma
čakajú lepšie časy.
•••
Babička straší vnuka:
- Keď budeš zlý, zožerie ťa vlk, tak ako zožral
Červenú čiapočku!
- Ale nezabúdaj, babi, koho zožral skôr.

Fedor VICO

RÝCHLY TAXIKÁR
Dvaja opilci si objednali
taxík. Taxikár, keď videl,
že sú opití, tak len naštartoval motor a hneď ho zasa
zhasol a povedal:
„Už sme tu.“
Tak mu zaplatili, jeden
poďakoval, ale druhý mu
jednu poriadnu vrazil.
Taxikár si myslel, že si všimol, že sa auto ani nepohlo
z miesta, preto sa opýtal:
„To bolo za čo?“
A muž mu odpovedal:
„Nabudúce sa nežeň tak
rýchlo, mohol si nás zabiť!“

Jaroslav CIMPRICH

Jiří HIRŠL

Manžel príde z práce a hovorí manželke:
- Ráno som bol za šéfom, buchol som päsťou na jeho
stôl a žiadal som o okamžité zvýšenie platu.
- Fíha, a ako sa šéf zatváril?
- To neviem, bol práve v bufete.
- Pani suseda, vadíte sa niekedy so svoj
ím manželom?
- Nie, je to zbytočné, aj tak nikdy nem
á pravdu.

- Pane, váš jazvečík ma pohrýzol do nohy!
- A čo? Vari by vás taký malý pes mohol pohryznúť do oka?

V ČÍNSKOM SHOPE
Minule som zašiel do čínskeho shopu a pýtam sa:
- Máte Covid test?
- Áno, jeden za 5 eur. A aký chceš? Negatív, alebo
pozitív?

Miro VICO
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HÁDA…
Ostrou ranou
keď ho trafia,
on len háda:
Polícia?
A či mafia?
PRÁVO
Všetko beží
podľa práva:
Väčší berie
menší – dáva!

SESTRA MATEMATIČKA A SESTRA
LOGIČKA

Dve mníšky si vyšli na prechádzku.
Jedna z nich bola známa ako Sestra
matematička (SM), tá druhá ako
Sestra logička (SL). Už sa začalo
stmievať a ony ešte stále boli dosť
ďaleko od kláštora.
SM: „Všimla si si, že už 38 a pol
minúty za nami ide nejaký muž?
Zaujímalo by ma, čo chce.“
SL: „To je celkom logické. Chce nás
znásilniť!“
SM: „Bože! Nech rátam, ako rátam
tak nás dostihne do pätnástich
minút! Čo budeme robiť?“
SL: „Jediná logická vec, ktorú
môžeme urobiť, je ísť rýchlejšie.“
SM: „Ale to nie je riešenie.“
SL: „Samozrejme, že to nie je
riešenie. Ten chlap urobí jedinú
logickú vec – pôjde rýchlejšie.“
SM: „Tak čo iné by sme mali urobiť?
Ako počítam, pri tejto rýchlosti nás
ten chlap dobehne už za minútu.“
SL: „Jediná logická vec, ktorú
môžeme urobiť, je samozrejme, tá,
že sa rozdelíme. Ty pôjdeš touto
cestou a ja tou druhou. Nemôže nás
prenasledovať obe naraz.“
Sestry sa rozdelili a muž sa vydal
za Sestrou logičkou. Sestra
matematička o nejaký čas dorazila
do kláštora zmietaná obavami
o svoju kolegyňu, ale tá sa už za
malú chvíľu objavila v kláštore.
SM: „Sestra logička! Vďaka Bohu,
že si už v kláštore. Povedz, čo sa
dialo?“
SL: „Stala sa jediná logická
vec. Rozbehla som sa, ako som
najrýchlejšie vládala a ten chlap
začal samozrejme utekať tiež.“
SM: „No a?“
SL: „Stala sa jediná logická vec.
Dobiehal ma.“
SM: „Bože, a čo si urobila?“
SL: „Urobila som jedinú logickú vec.
Vyhrnula som si sukňu.“
SM: „Pane na nebi! A čo on?“
SL: „Urobil jedinú logickú vec.
Spustil si nohavice.“
SM: „Ó, Bože, zľutuj sa! A čo bolo
ďalej?“
SL: „Nie je to hádam dosť logické,
sestra? Mníška so zdvihnutou
sukňou uteká predsa oveľa
rýchlejšie ako chlap so spustenými
nohavicami.“

ZO ŽIVOČÍŠNYCH DRUHOV, KAMOŠOV A DOBRODRUHOV

HOMO POLITICUS
Tvor zväčša veľmi prítulný k mikrofónu, korytu a peniazom. Pred udomácnením sa v tomto prostredí
zvykne zápalisto prednášať veľa pekných sľubov, priateľsky, zhovievavo a chápavo sa usmieva na
poslucháčov, alebo sa tvári ustarane a seriózne. Avšak po udomácnení jeho príhovory naberajú na
razancii a decibeloch. S obľubou ich prednáša z balkónov svojich nových palácov, alebo aspoň pred
ich bránami, keď pridáva aj emotívne vyhlásenia a prekvapivé obvinenia, ktorými sa pokúša eliminovať konkurentov, ktorí sa tiež tlačia k jeho korytu. Ak nemá inú možnosť, snaží sa ich v ňom utopiť, ale
niekedy to robí tak nešikovne, že sa aj sám namočí. V takomto rozzúrenom stave býva mimoriadne
nebezpečný a nepomáha ani očkovanie proti chrípke, či besnote. Zvlášť nebezpečný a agresívny býva
jedinec nazývaný trojpremiérový. Poznáte ho podľa červenej kravaty a krvavých očí.
Stanislav VEREŠVÁRSKY

IMUNITA
Holohlavý
je vždy v práve
neskrivia mu
vlas na hlave.
SLANINA
Sviňa sviňu
núka
dnes slaninou
z vlka.
Ján HEINRICH

a
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Istá dáma sa spýtala slávneho
nemeckého lekára VIRCHOWA:
„Pán profesor, ako sa začína týfus?“
Virchow – známy tým, že nerád dával
bezplatné rady – odpovedal:
„Písmenom T, prosím!“

•••
Rudolf VIRCHOW bol ako profesor známy
svojou prísnosťou. Raz sa spýtal študenta,
aký liek by pacientovi predpísal. Mládenec
odpovedal správne.
„A akú dávku by ste mu dali?“
„Polievkovú lyžicu“ – odvetil študent. Keď
zbadal, že profesor sa zachmúril a odchádza,
rozbehol sa za ním a náhlivo sa opravoval:
„Nie! Iba tri kvapky!“
„Neskoro,“ – konštatoval Virchow.
„Pacient už zomrel.“

•••
KAREL VLACH príde k lekárovi a sťažuje si
na bolestivé pichanie v chrbte. Lekár sa pýta:
„Fajčíte, pán Vlach?“
„Kdeže, v živote som nemal cigaretu
v ústach.“
„Hm… a čo alkohol, pijete?“
„Som zo zásady abstinent, pán doktor.“
„Tak to určite chodíte za dievčatami,“
usmeje sa lekár.
„Prosím vás, pán doktor, majte rozum.
V mojom veku…“
„Tak sme konečne doma,“ povedal lekár.
„To vám určite rastú krídla. Vy ste totiž úplný
anjel!“

•••
Kanadský žartík vyviedli kedysi členovia
orchestra KARLA VLACHA svojmu slávnemu
kapelníkovi. Dohovorili sa, že keď dá
nástup, budú len napodobňovať hranie, ale
v skutočnosti nevyjde zo žiadneho nástroja
ani jediný zvuk. A tak to aj urobili. Karel Vlach
suverénne prišiel, dal nástup, muzikanti
začali „akože hrať“ a kapelník začal zdesene
a zúfalo kričať:
„Pomoc, ja nepočujem!“

•••
Istý mladý autor čítal VOLTAIROVI svoju
divadelnú hru. Keď skončil, Voltaire povedal:
„Mladý priateľu, také veci môžete písať až
potom, keď budete slávny. Dovtedy musíte
písať dobré hry.“

•••
Keď raz známy ateista VOLTAIRE
prechádzal so svojím priateľom popri
kostole, zdvihol klobúk.
„Čože,“ začudoval sa Voltairov spoločník,
„zmieril si sa s Bohom?“
„Poznáme sa dokonalo, a tak sa kultúrne
a úctivo zdravíme, ale inak si nemáme čo
povedať,“ odvetil Voltaire.

•••
VOLTAIRE bol preslávený svojou
otvorenosťou. Fridrich II., ktorý si ho rád
doberal, musel od neho často zniesť lekcie,
za ktoré by iného prísne potrestal. Raz ho
chcel opäť nahnevať a napísal na lístok
papiera:
„Voltaire je hlupák!“
Lístok položil na Voltairove miesto pri
stole. Voltaire však poznal kráľov rukopis
a pripísal na lístok bez rozmýšľania:
„Ferdinand – II.“

•••
VOLTAIRE navštívil v roku 1727 Anglicko,
kde bola vtedy veľmi nepriaznivá nálada
voči Francúzsku. Prepadol ho tam dav ľudí,
ktorí kričali:
„Zabite toho Francúza!“
Voltaite sa prihovoril davu:
„Angličania! Vy ma chcete zabiť,
pretože som Francúz. Akoby som už nebol
dostatočne potrestaný tým, že nie som
Angličan.“

•••

Jozef STORINSKÝ

Fero MRÁZ

Ktosi sa opýtal staručkého VOLTAIRA,
ktorú zo svojich hier považuje za najlepšiu.
Voltaire menoval svoju poslednú tragédiu:
„Olympiu.“ A na otázku prečo práve túto,
dodal:
„Z rovnakého dôvodu, ako je každý muž
hrdý na to, že ešte v sedemdesiatich piatich
rokoch splodí dieťa.“

VII
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•• Materina dúška dostala
meno od toho, že krásne vonia ako naša maminka.
•• Kvetiny zbytočne netrháme.
Radšej pozeráme ako schnú.
•• V Tatrách bolo všetko pod
snehom a tak sme takmer
nič nevideli.
•• Podunajská nížina je prevažne
hornatá.
•• Potravinárske závody vyrábajú viac než pre milión
občanov mäso, konzervy,
salámy, maslo a ovocie.
•• Bratislavský mäsový priemysel
dodáva obyvateľom mesta krmoviny.
•• Slovensko je najväčšia malá
krajina v Európe.
•• Bystriny sú bystré rieky v horách, pretože ich bystria vodopády.
•• Naše mestá rastú do šírky
a preto sa rozlievajú do polí.
•• V posledných rokoch sa mestá
vo veľkej miere stavajú na vidieku, pretože je tam čistejší
vzduch.

VERŠÍČKY

ŠKOLSKÉ
PERLIČKY

NA

Perličky

Navlas rovnakí sú
ľudia holohlaví.
Železo sa má kuť,
keď sú horúčavy.
Všetci veritelia
majú ľuďom veriť.
Na kaskádach musia
cvičiť kaskadéri.
Ľahká atletika
ľahké ženy láka.
Pri lyžovaní viem
padať bez padáka.
Misionári mať
musia dáku misu.
Gejzír s vodopádom
v opozícii sú.
Najväčší tlak ľudí
na záchode morí.
Paru likvidujú
paralyzátory.
Delohu mať musia
všetky funkčné delá.
Žalobaba na súd
žalobu dať smela.
Po skrátení dĺžka
menšia je než šírka.
Veľmi sa mi páči
spevák Mäkkýš Žbyrka.
Jozef BILY

O SCHOPNOSTIACH
Aj keď nebol práceneschopný, v práci bol
neschopným stále / Ján GREŠÁK
sti
Iba jazykovedci, kaskadéri a karieri
sa neboja pádov / R. MACHOVIČ

Rasťo VISOKAI

V poloprázdném kupé
seděly dívenky tupé.
Na své zarudlé pupínky
kladly si růží lupínky.
Podvodník sám dobře ví,
že je to časem unaví.
Zajímal se o ně notně,
bohužel jen hmotně.
Bude to vypadat navenek,
jakože kontrola jízdenek.
Dívky se strachy chvěly,
přes to, že jízdenky měly.
Neuvěřitelnou pokutu jim napařil
a na nejbližší zastávce se vypařil.
Dívky se chechtaly, jako by je
lechtali!
Pak se k sobě přitiskly,
vždyť peníze samy vytiskly!

JOZEF BILY A JEHO PACHUTE POLITIKY

Ľudo MAJER / ZASTRÚHANÉ MYŠLIENKY
•• Hlúposť môže byť len smiešna, lebo vtipná hlúposť neexistuje.
•• Druhé kolo celoplošného testovania máme za sebou. Obávam sa však, aby sa
prípadné tretie kolo nezmenilo na plošné protestovanie.
•• Sú aj takí, čo nebývajú ďaleko od pravdy. Ale to len preto, aby dohodili
kameňom.
•• Ak hovorcovia hovoria, dementi dementujú?
•• Z príliš veľ kých očí časom mnohým ostanú iba oči pre plač.

Náš stály spolupracovník a autor stálej rubriky Veršíčky na školské perličky zostavil z malých literárnych útvarov knižočku, ktorá má osem častí
(aforizmy, absolútnosti, poradňa, definície, opravené príslovia a výroky,
naj…, paradox je a ozveny) a vyšla vo vydavateľstve Elfa, s. r. o. v Košiciach.
Autorkou obálky a ilustrácií je Helena Turčanová.
Ponúkame vám niekoľko ukážok z poslednej časti tejto publikácie, ktorou
sú OZVENY.
Jan TOMASCHOFF

Mikuláš JARÁBEK / AFORIZMY
•• Karanténa je dobrou príležitosťou premýšľať o účinkoch vírusov a sľuboch
voličom.
•• Víťazi volieb tvrdia, že čistia Auguášove chlievy, no zabúdajú si pozametať
pred vlastným prahom.
•• Seniori sa vzhľadom na výšku svojich dôchodkov zaobídu aj bez vášne
nakupovať.
•• Kvalita životnej úrovne sa dnes meria hlavne podľa záručnej alebo pozáručnej
doby potravín.

•• Politikov dobro občanov zaujímalo…málo…málo…málo.
•• Z našich politikov máme radosť…dosť…dosť…dosť.
•• O čo bojujú príslušníci opozície?o pozície…o pozície…o pozície.
•• Čo pred voľ bami sľubuje každý táraj?raj…raj…raj.
•• Čím sa vládne v národe holubičom?bičom…bičom…bičom.
•• Kto zvyčajne býva na vine, keď slzy národ roní?odroni…odroni…
odroni.
•• Máme nových zástupcov…zas tupcov…zas tupcov…zas tupcov.
•• Čo dostáva občan z každej strany?rany…rany…rany.
•• Čo padá občanom z výšky?zvyšky…zvyšky…zvyšky.
•• Kto je okrem učiteľa v našom školstve úbožiak?žiak…žiak…žiak.
•• Ako získal zlodej všetko, čo si predsavzal?vzal…vzal…vzal.

VIII
Vlado KOLESÁR (nar. 1947 v Pezinku)
študoval na Strednej škole umeleckého
priemyslu na odbore fotografia (196266), v rokoch 1966-72 absolvoval Vysokú školu múzických umení, odb. filmová
a televízna dramaturgia a scenáristika.
Pracoval v STV v reklamnom odd. ako
dramaturg, no venoval sa aj réžii, následne prešiel do Hlavnej redakcie dabingu
ako režisér, potom ako redaktor. Neskôr
sa postupne zamestnal v Slovenskom
filmovom ústave, na Ústredí slovenského filmu na Kolibe a vo Zväze slov.
dramatických umelcov. Po návrate do
televízie (v r. 1990) pôsobil v programovom ústredí pri tvorbe kvalitatívne novej
Čs. televízie a kratšie aj ako jej intendant
pre program. Po zániku federálnej televízie prešiel do Redakcie programov pre
deti a mládež STV do pozície redaktora,
kde dramaturgicky i ako scenárista pripravil množstvo magazínov, v ktorých
prezentoval o. i. aj špecifický humor
niektorých autorov, napr. Petra Kľúčika,
Tomáša Janovica či Mariána Vaneka.
Popri uvedených pracovných zaradeniach sa zaoberal filmovou kritikou,
prednáškami na filmových seminároch,
určitý čas prednášal dejiny filmu na
VŠMU.
Kreslenému humoru sa Vlado Kolesár začal intenzívnejšie venovať už pred
viacerými desaťročiami a sporadicky sa
vtedy zúčastňoval na rôznych medzinárodných prezentáciách kresleného humoru a u nás boli jeho kresby len občas
publikované v niekoľkých časopisoch.
Prakticky jedinú samostatnú výstavu
svojich kresieb mal niekedy v polovici 80-tych rokoch vo Vysokoškolskom
klube v Bratislave.
V súvislosti s jeho pohľadom na kreslený humor ho od mladosti zaujímala
tvorba autorov ako Wilhelm Busch,
Honoré Daumier, Gustave Doré, neskôr
Roland Topor, Antoni Chodorowski, Raymond Peynet, Ray Caesar, novšie aj Virginia Mori, z „našich“ napr. Jiří Slíva, Oliver Solga, Peter Kľúčik, Dušan Polakovič
či Danglár…
Rád si spomína na dávnejšie stretnutia s Kornelom Földvárim, ktorého zaujal
svojím osobitým spôsobom chápania
kresleného humoru.
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KRČMOVÍ CHLAPÍCI
Z pohárikov silná vrava
funguje len mozog čuchový
Predný mozog zašlá sláva
byť odročený v záložni
POTOPA
Obor Goliáš a Matuzalém
spadli z neba celkom na Zem
Ľudstvo prišli učiť viere
dobroprianiu a pokore
Došla na svet Potopa
zmietla ich zo života
MILOVANIE S RÚŠKAMI
Jedno rúško, druhé rúško
nosievame vedno s družkou
Keď sa milujeme
rúško k rúšku privinieme
Jaroslav CIBIČEK

AFORIZMY Milana KUPECKÉHO
•• Dovtedy sa budú zvyšovať poplatky za elektrinu, kým sa
poplatníkom v hlave nerozsvieti.
•• Alkoholici sú ako stroje. Občas sa musia namazať.
•• Naša ekonomika je stabilizovaná. Je mimo ohrozenia života
a leží na ARO napojená na pľúcnu ventiláciu.
•• Naši politici prispievajú k zveľaďovaniu nášho prírodného
bohatstva. Zvyknú klamať tak, že sa až hory zelenajú.
•• K svadobnému oltáru pristupujú snúbenci s nádejou.
K rozvodovému súdu z presvedčenia.
•• Politici, ktorí nám ležia v žalúdku, sú ťažko stráviteľní.
VO VINÁRNI
Hosť si všimol, že v poháriku s vínom má šedivý vlas. Zavolá
hlavného a vraví:
- Vo víne som našiel šedivý vlas!
- To je dobré znamenie, pane, že podávame dobré staré víno.

Peter GOSSÁNYI

Hovorí sa, že v najlepšom treba prestať. Platí to najmä pre
tých, ktorí ešte nezačali / Milan LECHAN

NECHÁPEM

Kde sa u nás k čertu berie
toľ ko prázdnych fliaš?
Prisahám, že nekúpil som
prázdnu ani raz.
Emília MOLČÁNIOVÁ

RYBÁR
Kanál, nad ním blázon sedí
s udicou a vysmiaty.
- Koľko ste ich už nachytali?
- Vy ste už aspoň desiaty.
Emília MOLČÁNIOVÁ

Najhoršie je, keď je niekto obézny
a pritom ešte tučný / Miloslav ŠIMEK

HVIZD

Naučte ma hvízdať po kostole
Tak vám hvizdnem, až to zabolí
Hvizdnem, ujdem na liptovské hole
Tam ma Mara mliekom napojí
Zahvízdať vám v synagóge môžem
Na želanie hvizdnem v mešite
Zdierajú nás garbiarovia z kože
Párať načim búdy ušité
Pozriem na dno, či je fľaša prázdna
Či sa ešte kvapka nenájde
Oslavujú duchom biedni blázna
Ktorý s nimi chlastá v Chamajde
Bez píšťalky. Do úst strčím prsty
Otočia sa na hvizd zvedaví
Dajedni si na guláši zgustli
Z dajedných sa guláš vydávil

AKCIE

Peter ZIFČÁK

Zahvízdam vám, ak to bude načim
Maľované devy zastanú
Opekať ich budem na pekáči
Len ich ešte dostať do stanu

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.”

Hvízdajú mi vtáky pod oknami
Lákajú ma svojho do zboru
Skladajú mi v Rige origami
Pegasmi sa polia neorú

Andrej MIŠANEK

Pre Bumerang: Arkadzi GURSKI, Bielorusko

DETEKTOR LŽI
Chlap si kúpi detektor lži,
ktorý dá facku každému,
kto zaklame. Oznámi to
rodine a hneď ho chce
vyskúšať doma pri večeri.
Otec: „No, synček,
kde si bol dnes v čase
vyučovania?“
Syn: „Predsa v škole.“
Bum, facka!
Syn: „Dobre, dobre. Bol
som v kine.“
Otec: „Aký film to bol?“
Syn: „Rozprávka.“
Bum, facka!
Syn: „No tak dobre, bolo to
porno.“
Otec: „Čože? Ja som
v tvojom veku ani nevedel,
čo to porno je!“
Bum, facka!
Mama: „Je vidieť, že je tvoj
syn!“
Bum, facka!

SPRÁVNY KRESŤAN
Našiel som peňaženku. Ako správny
kresťan som si povedal:
„Čo by asi tak urobil Ježiš?“
Tak som ju premenil na víno.

Zahvízdam vám o polnoci rázne
Pelechmi sa mesto honosí
Smutný rytier bez hany a bázne
Povodí vás nimi za nosy
Zahvízdam vám len tak z frajeriny
Popritom si lusknem prstami
Vyviní sa vinovatý z viny
Nevinného topia v cunami
Pomýliť sa môžu neomylní
Na omyle svet bol stvorený
Myšlienkou či skutkom každý smilní
Okrem babky v handrách Moreny
Zahvízdam vám na lúke aj v lese
Hvízdajú aj svište na horách
Internet viac ako papier znesie
Šošovica nahradila hrach
Za misu sa nenásytný predá
Baba z pece hrášok nesype
Chodia hlúpi s bubnom na medveďa
Kobyla sa dvorí paripe
Statoční sa točia v Holyvúde
V Sarajeve padlo sedem rán
Voľajako bolo, dajak bude
Natŕča Svet otvorenú dlaň.

Mileta MILORADOVIČ, Srbsko

Drago MIKA
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KNIHA, KTORÚ SI EŠTE
(HRAVO) KÚPITE.
Marián HATALA:

NENI DŇA,
ABY SIS ANI NEŤUKEL
Ilustrácie – Jaro Jelenek
Vydalo vydavateľstvo Petrus,
Bratislava 2020

Nová kniha Mariána Hatalu (1958) „Neni dňa, aby sis ani neťukel“ sústreďuje staršie
i novšie básne, ale aj aforizmy napísané jazykom, v ktorom autor vyrastal – v dialekte,
akým sa hovorí v jeho rodnom Holíči. Dušan Dušek píše v doslove, ktorý je komentovanou montážou Hatalových veršov: „Záhoráčtina robí jeho básne zemitými, ale neuzemňuje ich, naopak, nadnáša ich, dáva im krídla, takže zrazu počuť, ako si pri tom
poletovaní veselo aj smutno pospevujú. Idú nám na pomoc.“
Keby som mal dnes mimo matrík povedať, odkiaľ pochádzam, či „ su z Holíča“, podistým
by som váhal. Áno, aj odtiaľ. Lebo ja som vždy odtiaľ, kde som rád a kde sa cítim dobre.
Odtiaľ, kde žijú takí ľudia, že som s nimi rád a cítim sa s nimi dobre. Takýchto miest je,
našťastie, stále dosť. (z doslovu autora, krátené)

prípad
ten strom byl maród
zrostli mu nohy
každým lístečkem žebravo vzlétal
každým lístečkem vzletne padal
zaťal sa a pil
na sekeru

cesta ide bokem
netáhaj oštinoho!
zas kričí pán na psa
no pes táhne táhne táhne…
netáhaj oštobo!
zas šteká pes na pána
no pán táhne táhne táhne…

totkaj si proň došli
museli ho odpílit
úplne pri zemi –
v pási ho neohli

a co cesta? chvílu čeká
potom napríč okolnosťama
táhne tam
kam vede

nostalgia
ani ti rady nejsú co bývali:

Já sa moc nenachodím.
Létám, jak mi zobák narostel,
a s krídlama pod pazuchama.

už néé človjek v nich stójí
tesne vedla človjeka
ale diskrétný odstup
vedla diskrétného odstupu

pomsta
nenapísaných vjet
dneskaj v noci
v bludisku snú
zobudila mja jedna vjeta

možnosti
človječe bójim sa
že si nevybereš:
buď budeš mjet strach o človjeka
alebo z neho.

gdoví kolko dalších vjet
mja zajtra nechá
drichmat

Pochodééém vchod!
Kolem járku ťapká hus za husú.
Dlúho odcházajú, dlúho tu sú.
Vtem posledná z husí, múj ty bože,
na prsách ze zbytkem husí kože
zastaví sa. Už má po krk kŕdla,
volnosťú by vážne nepohrdla.
Šupem vyraďá ju ze zástupu,
hus trefenú, oplašenú, tupú!
Kolem járku tichý ťapot husí.
Levá noha pravú strídá. Musí.

GASTRONOMICKÁ PORADŇA
AKO SI NEPRIPRAVIŤ SLEPÝ GUĽÁŠ
Na túto činnosť nepotrebujeme návody z hrubých kuchárskych kníh, postup je aj
pre negramoťáka až trápne jednoduchý. Vyvolenému zvieraťu jednoducho nevypichneme oči, takže guľáš z neho nezostane slepý.
AKO SI NEPRIPRAVIŤ HRANOLKY
Všeobecne obľúbené hranolky si v žiadnom prípade nepripravujeme otesávaním
dreveného hranola. Hranol je totiž pre väčšinu Slovákov ťažko stráviteľný a hrozí,
že im nadlho bude ležať v žalúdku.
AKO SI NEPRIPRAVIŤ SEGEDÍNSKY GUĽÁŠ
Toto maďarské jedlo si pripravíme trucprípravou nášho národného jedla, teda halušiek so škvarkami, ktoré na znak našej národnej znášanlivosti môžu byť aj z maďarskej svine.
AKO SI NEPRIPRAVIŤ RÝCHLU STUDENÚ VEČERU
Najprv si rýchlo pripravíme rýchlu studenú večeru a potom s ňou vypečieme tak,
že ju v mikrovlnke pomaličky uvádzame do takého tepelného stavu, až jej bude
horieť pod zadkom.
AKO SI NEPRIPRAVIŤ VOLSKÉ OKO
Tu vola potrebujeme iba naoko, prípadné vyrezávanie volského oka by ho konsky
bolelo a mohol by nás nabrať na rohy. Avšak tento pokrm si nepripravujme ani zo
skleného oka, ktoré síce pri pečení bezohľadne nevytečie, ale nezachutí ani tým, čo
už majú sklený pohľad a inak nám zožerú všetko.
AKO SI NEPRIPRAVIŤ DRŽKOVÚ POLIEVKU
Na potrebnú kožku z bachora zvieraťa neradno z úsporných dôvodov používať
hrošiu kožku, hoci ju má skoro každý Slovák. Lebo v prípade použitia hrošej kožky
by sme držkovú polievku mohli prežúvať až do šľaktrafenia, čo rozhodne nechceme.
AKO SI NEPRIPRAVIŤ BARANIE REBIERKA
Baranie rebierka si rozhodne nepripravujeme zo samice barana, čiže z baranice,
lebo aj ten najsprostejší baran u nás vie, že ani tá najkvalitnejšia baranica rebierka
nemá, aj keby sa hneď posrala.
AKO SI NEPRIPRAVIŤ SVIEČKOVÚ NA SMOTANE

SEDEM POLDECÁKOV
Príde chlapík do baru a objedná si sedem borovičiek a jedno
pivo na spláchnutie. Barman naleje sedem poldecákov a ide
načapovať pivo. O pár minút sa s pivom vráti a poldecáky boli
prázdne.
„Teda, poviem vám, to ste vzali hopom s tými poldecákmi.“
„No, keby ste mali to, čo ja, tak by ste pili tiež tak rýchlo.“
„Hej? A čo to máte.“
Chlapík siahne do vrecka a vraví: „No asi dvadsať centov.“

BOŽÍ TREST
Viem, že za doživotné obžerstvo sa budem smažiť v pekle.
Len stále tajne dúfam, že vedľa mňa sa bude smažiť rezeň,
krkovička atď...

Bruno HORECKÝ

AKO SI NEPRIPRAVIŤ ŠPANIELSKEHO VTÁČKA
Z úsporných dôvodov netreba vycestovať do Španielska a zakúpiť si tam kuchársku knižku, ktorá je pre našinca španielskou dedinou. Stačí odskočiť si na Moravu,
nalistovať si tam českú kuchársku knižku a španielskeho vtáčka pripraviť ako moravského vrabca.
AKO SI NEPRIPRAVIŤ FRANCÚZSKE ZEMIAKY
V tomto prípade vôbec netreba použiť zemiaky z Francúzska a zapíjať ich pravým
francúzskym koňakom. Postačia nám naše domáce krumple, ktoré zapíjame francovkou, lebo alpa je zdravá. Na vylepšenie chuti odporúčame krumple uvariť pred
konzumáciou.
Ján GREXA

Som taký hladný, že ani neviem, čo by som od
smädu fajčil / Ja
KRAVA NA STROME
Sedí krava na strome a pletie
noviny. V tom priletí prasa
a pýta sa:
„Krava, koľ ko je hodín?“
Krava vytiahne teplomer
a povie:
„Piatok.“
A prasa na to:
„To nevadí, ja aj tak fajčím
Sparty.“

POPEVOK
Z KYSAKU

Frajir ši mi, frajir,
aľe ši ňestali,
uš dva ročky
za mnu chodziš
a pešňičok mali.
Kebi ja gu tebe
ľem ročok chodzila,
zos Bumerangom bim ci
pešňičok visadzila.
Dora BANDURKOVÁ

Na prípravu tejto pochúťky neradno použiť žiadne voskové sviečky, lebo by sme
ľahko pohoreli. Tieto sviečky totiž vo svojom vnútri obsahujú zápalný knôt, od ktorého by sme pri konzumácii mohli chytiť zápal pľúc alebo slepého čreva.

Marcel KRIŠTOFOVIČ

Pýta sa sudca
obžalovaného:
- Nechápem, čo vás to
napadlo ukradnúť to auto?
- Myslel som si, že nemá
majiteľa, lebo stálo pred
cintorínom.

Roman JURKAS
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DETSKÝ KÚTIK
Milana LECHANA

To bola romanca,
keď Manca z Harmanca
vyzvala ma do tanca.
A v tej chvíli
sme sa v harmatanci
rozkrútili.
Tanculinky - tanku,
bol tam neporiadok
ako v tanku.
Cestou domov na poli
dali sme si napoly
napolitánku.
BLONDÍNA V OBCHODE
- Prosím si čistiaci prostriedok.
- Nech sa páči, tento za vás urobí
polovicu práce.
- Tak mi dajte dvojité balenie.

ŽELEZNIČNÉ UZLY LACA TORMU

V AMBULANCII
Chirurg:
- Pokoj, Viktor, je to len taká malá
operácia, žiadnu paniku.
Pacient:
- Ale ja sa nevolám Viktor.
Chirurg:
- To viem, ale ja áno.
•••
- Čo vás trápi, pane?
- Manželka, pán doktor, ale som tu
kvôli angíne.

MINISNÁR PRE ZAČÍNAJÚCICH I POKROČILÝCH
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 zdriemnuť, alebo už
počas pracovnej smeny? V našej pouličnej ankete, v ktorej dominovala 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 svetlým 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 bicyklovým
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 protivráskovými 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!

Ivan POPOVIČ

NA VÝBEROVOM KONANÍ
- Koľ ko by ste chceli u nás zarábať?
- Toľ ko, aby som v polovici mesiaca mohol vybrať peniaze z banky kartou a nie
s pančuchou na hlave.

Nič tak neuškodí autu ako keď si sused kúpi nové / Renta

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

CESTUJÚCI
Príde kapitán medzi cestujúcich:
„Vážení, máme poruchu na jednom
motore. Už sme vyhádzali všetku
batožinu, ale to nestačí, musíme
obetovať časť cestujúcich, aby
ostatní prežili. Nikoho nebudeme
diskriminovať kvôli farbe pleti,
národnosti, alebo sexuálnej
orientácii, spravodlivé to bude
podľa abecedy. K dverám
sa teda pripravia: Arabi, buzeranti,
cigáni a po nich černosi.“

BIELY PRÁŠOK

Otec podozrieva syna, že užíva
drogy a tak mu prehľ adá vrecká
a nájde tam biely prášok. Ochutná
ho. Zrazu sa zotmie a na to sa
rozsvieti, ochutná ešte raz a celé
sa to zopakuje. To isté sa stane aj
tretí raz. Na dvere kúpeľ ne klope
manželka: „Čo tam robíš?“
„Kúpem sa.“
„No dobre, ale tri dni v kuse?“

ČERTOVSKÉ OBRÁZKY ĽUBA RADENU

XII
MESIAC

RECEPT

Keď pacientovi
nič nie je, tak je
celá lekárska
veda bezmocná.

NA TENTO
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ŠARIŠSKÉ
ČORO–MORO
Komponenty:

• 2 l ricínového oleja
• 4 bravčové paprčky
• 3 strúčiky
• 500 g odkôstkovaného cukru
• kávová lyžička na ozdobu

Ako ďalej:
MEŠÁRA
…a DEREŠ Vlada

MILENECKÝ DIALÓG
- Konečne, drahá! Dnes spolu ujdeme. Máš
zbalené kufre?
- Áno, aj manžel mi s tým pomohol.

DEREŠ FEDORA VICA

ZASPOMÍNAL SI FUTBALOVÝ VETERÁN
Za našich mladých čias boli aj tie futbalové lopty akési guľatejšie.
R. MACHOVIČ

Z KALENDÁRA
NA LEPŠIE ČASY

Vyčistenú,
dobre
osprchovanú
a nasprejovanú hus deň vopred
dôkladne nasoľte a nechajte cez noc
v chladničke odležať. Keď ju ráno
budete vyberať, dávajte pozor, aby vám
neodletela. Elektrickú či plynovú rúru
rozohrejte a vypnite.
Dobrú chuť vám naháňam!

Ivo PLECHO, CSc., promovaný gastronóm

HOKEJOVÉ RETRO
V časoch minulých sa na majstrovstvách sveta v hokeji automaticky počítalo s tým, že víťazom bude „zborná“ Sovietskeho zväzu. Za zlatú medailu
sľúbilo vedenie každému hráčovi auto značky Volga. Ale Volgu by dostali
aj v prípade, ak by získali len striebornú či bronzovú medailu. Lenže s tým
rozdielom, že Volgu by museli preplávať, takže v nijakom prípade by hráči
neobišli nasucho…
Zo sociálneho zariadenia OÁZA nám poslal „hluchý DJ“ Norbert FENĎA

17. decembra - Kornélia
Naše city, Kornélia,
zhoreli.
A čo ďalej?
Rýchlo nalej!
24. decembra - Adam a Eva
Kto zbaví hnevu
devu Evu?
Hádam Adam.
Jan TOMASCHOFF

Hokejové hviezdy nevidno
tam, kde sa nad hokejom
zmráka / Ringo

V BANKE
Pýta sa pracovníčka banky:
- Pane, aké je číslo vášho účtu?
- Pani, keby som mal účet, nedržal
by som v ruke revolver.

31. decembra – Silvester
Zakladá Silvester
dychový orchester.
Obsadenie pozná
iba zhruba.
Jasný je len on hlavná trúba.
Marek BALÁŽ

Predám poľovníckeho psa na divé svine,
pretože moc dobre nepochopil, aká je jeho úloha.

Štefan RYCHTÁRIK

Všetky ženy sú krásne, keď sa zhasne.
Halina PAWLOVSKÁ

BAČ I K OVA
M U D R O S C
Dakedi ňestarči
viharnuc sebe rukavi,
treba sebe podkasac
aji rozum.

ALEBO
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19. de

HUMOR Z INTERNETU

JEDINÁ OTÁZKA
VY SA PÝTATE,
A Milan LECHAN ZA
REDAKCIU ODPOVEDÁ

s

Náš čitateľ Ičo Q. z
inka sa
priamo Milana LechanPez
a pýta:

- Pán Lechan, ktoré
ické
ženské alebo mužské vlatyp
stnosti
vám idú na nervy?
- Ženské u chlapov a mužské u
báb.
Najviac na nervy mi lezú horo
lezci,
horolezkyne, nevynímajúc vrátane
.
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