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HUMORISTICKO-SATIRICKÝ MESAČNÍK

❶ Poznáte nejakú (máte ne jakú 
vlastnú) definíciu humoru?
Veru nepoznám, no
hovorí sa, neviem, vraj,
batoľa že rastie v naj,
čím skorej sa usmeje,
v dobro múdro dospeje.
(Mne však ale ktosi radí,
že to závan v plienke tíško hladí…)

❷ Stala sa vám niekedy humorná 
(veselá) príhoda, ktorá by mohla 
pobaviť aj našich čitateľov?
Ľudia na Záhorí sú nevyčerpateľným 
zdrojom veselých príhod. Tu je jedna 
z nich:

Susedom navážali do záhradky ze-
minu tré bratri Romové. Vyhazovali 
zem z korby malého náklaďáčka na 
táčka a tyto ciskoňe zavážali na místo 
určeňá do zahrady. Náklaďáček stál na 
ulici a brána súsedú byla proto otevrítá 
do koreňa.

Mosím predpoznamenat, že cigáňi 
sa velikých psú dosť bójá. Sem-tam 
sa stane, že náš obr aziat Ussur starej 
mamňe z humna zdrhne a obyčajne 
valí ces celú ďeďinu k nám dom. Tam 
ho puscíme dovňútra a na voďítku zas 
zavedeme naspátek. Tentokrát sme 
sa ale okamžiťe vybrali autem za ňím 
a tak sme spoza čelňího skla mohli 
šecko dobre sledovat. Je to pes velice 
mírumilovňí, láskavý a prítulný, co je 
v silném kontrapunkce s jeho mohut-
ňí postavú. Ket zdrhne, bez mučeňá 
priznávám, nemá aňi náhubek a o to 
je v očách cuzích luďí pochopitelne 
obávaňejší. Ket jeden z bratrú zmerčil 
direkt proci ňemu cválajícího maxipsa, 
pustil táčka (možno aj do gací) a jal 
sa jak Ussain Bolt šprintem priblížit 
k autu. Tam hoďil šipku do otevrítej 
kabíny jak kedysi Šrojf za habánem 
a v jednej mikrosekundze zabuchel. 
Eščeže v auce za volantem sedzel 
jeho bratr, kerý mu pohotovje dve-
ra otevrel. Neš sa pokakaný posadzil 
na sedadlo, my sme sa priblížili, začal 
sem sa ospravedlňovat, vysvjetlovat 
a bratrú uťešovat, že šak pes je uš po 
raňajkách. Moc mi nevjerili a subjekt 
incidentu enem zahekal: „Ježiš, Má-
ria, to neňi pes, to je lev!“ Šeci ostatňí 
prihlížející uš vypukli v hurónský rehot, 
enem Ussur, ňic nechápajíc, si dústojňe 
sedel vedla kabíny a neríkal ňic. Na ja, 
škodoradosc, najvječší radosc.

❸ Ktorá oblasť spoločenského ži-
vota je podľa vás najväčším inšpi-
rátorom humoru?

pokračovanie na strane II…
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Nomen omen. Volám sa Vidlár, čo 
naznačuje vidly, ktoré môžu dosť po-
pichať. Teda asi trošku „štiplavá“ poli-
tická satira.

❹ Ak máte - mohli by ste nám 
prezradiť rebríček: 
a) najveselších politikov 
b) najsmiešnejších politikov? 
(v obidvoch prípadoch môžu byť aj 
zahraniční)
Naša generácia má socializmus hlbo-
ko pod kožou. Je to prirodzené, pre-
tože sme v ňom prežili svoju mladosť 
a tiež podstatnú časť svojho produk-
tívneho veku. Preto ešte aj doteraz 
mám podvedomú obavu uviesť neja-
ké mená. Možno konkrétnejšie sa vy-
jadrím v ďalšej pripravovanej knižke, 
z ktorej je aj tento text:

(S) P o l i t i c i  (nejsme v ri…)
Demokrat, ten doma krad
Liberál, nechal by aj vzal…
Oligarcha, najprf sponzor, potem ťarcha
Pravičák – socanovi dal by hák
Levičák – cuzím zebrat, vjeru tak
Strana Romú, postafte nám vela domú!
Nacionalista enem proci druhým drístá
Socialista - hospodárstvo „Hasta la vista!“
KéDéHák – za národ a za Boha, jeho znak.
Komunista: téš „pomodlí“ sa v Pána Krista
Radikál, zbúrat, zmňeňit na výkal
Opozičňík - dobrý je mu každý trik
Koaličňík, co ten myslí neví ňik.
Zelený - vyleze aj na komín a
Anarchista – v kapsi bombu, vjec je istá…

❺ Máte obľúbenú anekdotu?
Tak co? Tak ňic. Tak zles!

Jožo, boskaj mňa! Nemožu, šak víš, že 
su ženatý a po správnosci bych ťa aňi.
oné. nemjeu.

Nuž, vyberte si.

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

Moji synkovia to robia s obľubou, 
najviac ten najmladší. Ja rád „kuťím“ 
vo svojej dielničke. A k tomu treba 
všelijaké zaujímavé veci, povedzme, 
že aj vyhodené od kontajnerov 
v Bratislave. Synkovia sa za mňa aj 
hanbia, no ja nič nedbám. A tak ma 
volajú, že Veteš, s. r. o.

A ešte jeden z obdobia mojej peda-
gogickej činnosti:

Študenti si zo mňa utiahli pri mo-
jom menovaní za docenta. Že, aby som 
zalial kvet lásky, keďže vedec už som. 
Išlo o kvetináč a v ňom systém, ktorý 
začal po kontakte s vodou generovať 
CO2 do tam ukrytého prezervatívu. 
A ten sa pomaly prekvapivo nafúknu-
tý vztýčil. Asi to nejako prehnali, lebo 
nakoniec z kvetináča vystrelil ako ra-
keta.
❼ Je pre vás humor nevyhnutnou 
súčasťou života, alebo sa bez hu-
moru pokojne zaobídete?
Mám veľkú časť života za sebou, blíz-
ko zlatej svadby s jednou milovanou 
ženou. Postupne som sa vyrovnal s al-
koholom, aj so sexom, ale bez humoru 
by som, ako sa u nás vraví, „skapal“ za 
tri dni.

❽ Chcete sa sám seba na niečo 
opýtať ? Ak áno, dajte si na svoju 
otázku aj odpoveď.
Víš, Pejko, jaký je rozdzíl mezi Záhorá-
kem a sňehulákem?
???
No, sňehuláka možeš bozat v rit enem 
v zímňe, ale Záhoráka, kedy sa ťi za-
mane…

Blíži sa záver roka a to je čas, keď sa viac 
ako inokedy stretávame (hoci aj teore-
ticky) s alkoholom. Najprv sú to sviatky 
pokoja a mieru – Vianoce, keď by všetci 
ľudia mali byť z ničoho nič dobrej vôle. 
Ľudia sa schádzajú, stretávajú sa a teda 
si aj občas vypijú, predovšetkým na zdra-
vie – ako inak – ale najmä na šťastné dni 
budúce.

V tomto smere však býva rušnejšie ob-
dobie predsilvestrovské, ale najmä pria-
mo ten posledný deň v roku – Silvester. 
Aj keď ktohovie, ako to bude v dnešnej 
výnimočnej koronovej dobe.

V minulosti sa v medzisviatkovom 
období ľudia lúčili so starým rokom dlho 
pred jeho koncom. Väčšinou teda na pra-
covisku, nikto sa nechcel nechať prekva-
piť tým posledným dňom.

Ale čo dnes – mnohí pracujú z domu, 
to znamená, že aj vypiť by si mali len na 

diaľku, z domu. Je to absurdná predsta-
va. Prináša ju absurdná doba a absurdná 
situácia.

Ale spomínať, rekapitulovať sa naozaj 
dá bezprostredne, ale teda aj na diaľku. 
Tak aby sme sa nenudili, môžeme dať 
k lepšiemu „chválu jazyka“, chválu sloven-
činy. V rôznych obmenách by sme mohli 
chváliť z tohto pohľadu aj češtinu, hádam 
aj ruštinu. Pije sa v Nemecku, v Anglicku 
či v USA. Tak sa teda s alkoholom musia 
tiež nejako popasovať, aspoň v rámci 
jazykovej bohatosti. My však ostaneme 
doma. Inde na svete nech sa posnažia, 
porozmýšľajú a hádam sa tiež budú s al-
koholom vyrovnávať podľa vzoru, že kaž-
dá profesia s alkoholom bojuje primerane 
svojmu určeniu.

Nuž, elektrikár môže byť nadrátovaný, 
sudca spitý, ako zákon káže. Zametač 
môže byť občas nametený, pivovarník 
nachmelený, maliar opitý pod obraz. Spe-
vák asi bude zhulákaný a letec opitý ako 
bomba. Kanonier bude ako delo, kňaz, 
samozrejme, spitý ako slovo božie káže. 
Funebrák je občas tuhý, meteorológ spitý 
na mraky a veterinár, keď sa rozšupne, je 
spitý ako zviera. Boxer býva strieskaný, 
zootechnik opitý ako dobytok, mäsiar ako 
prasa. Poľovník môže byť picnutý, sklenár 
môže mať okno a zákazník nakúpené. 
Drevorubač bude asi zrúbaný, alebo sťatý 
ako poleno, anestéziológ v bezvedomí, 
hudobník na mol a železničiar vykoľaje-
ný. Zoológ má opicu, kynológ môže byť 
spitý ako doga. Ale jednotlivé profesie 
si môžu aj vypomáhať. To znamená, že 
drevorubač môže byť ako bomba a letec 
spitý pod obraz. Ale to by sme sa konca 
nedobrali.

No už dosť! Náš jazyk je naozaj veľmi 
bohatý, a tak načo by sa mal niekto opíjať 
ako Dán, či Rus. My ostaneme pekne pri 
zemi, tu doma na Slovensku. Preto jedno-
duchšie a zdravšie bude, ak budeme piť aj 
na Silvestra ako krajčíri, či zememerači – 
teda s mierou.

Nuž urobme si záver, že slovenčina 
je jazyk bohatý, veselý, dokáže praco-
vať s fantáziou v akejkoľvek oblasti. A je 
jedno, či sa pije kvôli koronakríze z domu, 
teda na diaľku, alebo v kruhu rodiny, či 
priateľov, v bare či na námestí. Dôležité je 
využiť tú bohatosť jazyka, aby nakoniec 
niekto nemusel konštatovať, že Vianoce 
mal ako vlani – kapor bol načierno, mama 
namäkko a otec namol!

Píše: Miroslav VICO
Kreslí: Fedor VICO

SLOVNÍK (takmer) CUDZÍCH SLOV

VVYPIME SI!

BUDÚ ĎALŠIE ZMENY
Mikuláš iba v obmedzení
a ďalšia zlá správa:
Traja králi nebudú môcť
chodiť bez Gašpara.

Eva JARÁBKOVÁ-CHABADOVÁ

„Jajkele, mám nápad. Ta sa budeš hanbiť za mňa 

a ja za teba.“

„Výborne, Mojše. Aj sa budeme hanbiť, aj nie.“

Tomáš JANOVIC

Ľubomír JUHÁS

SLOVENSKÝ CICEROMá problém. A dosť veľ ký…Nie je skúpy na slová
iba na myšlienky.

Milan HODÁL

DÁVNO TIE HRABLE SKAPALI, ČO OD SEBA 

HRABALI / slovenské príslovie

P o z n á m k a
V novembri sme si pripomenuli Svetový deň 
odpadových kanálov. Oslávili ho všetky 
možné i nemožné televízie

Miroslav JANEK

Václav LINEK

Stretnú sa dve myši a jedna 
sa pýta: 
- Dáš sa zaočkovať proti 
Covidu-19?
- Čo ti šibe, veď nemajú 
ukončené pokusy na ľuďoch.

POVZDYCHNUTIE
Ľudia, kam len takýto svet vedie,
v ktorom nik už nič sa neopýta,
ale kladie samé odpovede?!

Marián HATALA

PROGRAM
Politický program strany
perfektne bol spracovaný
až na zmienku pod ním: Zmena
programu je vyhradená

Jozef BILY
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JEDEN ZOS KOŠICOCH

Hľedal som pod posceľu, vof šufľiku, vof skriňi i vof botňiku, 

aľe ňigdze som ňenašol chuť do roboti  / Piťo Š.

PROTESTY
Žijeme v takej rušnej dobe, že sa 
k nám pridávajú aj tí najmenší, teda 
vírusy. Sú síce malé, ale len si všim-
nite, akú galibu narobili po celom 
svete. Malosť nie je zákonite bez-
mocnosť, ďalšie príklady hádam ani 
nemusím uvádzať.

Ale jeden sa priam núka. Tí naj-
menší spomedzi nás sa zgrupovali 
a išli protestovať. Len tak, aby sa 
nepovedalo. S našou stranou ale 
nič nemali. A my, ako malá strana, by 
sme sa tiež radi pridali. Tak sme sa 
teda vybrali. Ale nešli sme na hlav-
nú stanicu. Jednak tam bolo dosť 
rušno, a nešli sme ani s tými, ktorí 
ten ruch vyvolávali. My, ako malá 
strana, sme vyzvali našich sym-
patizantov, že sa zhromaždíme na 
malej stanici a že tam na mieste sa 
aj dohodneme, proti čomu budeme 
protestovať. Malá bratislavská sta-
nica stávala kedysi na križovatke 
ulíc Dunajská a Vuka Karadžiča. No 
aké nás tam čakalo prekvapenie, 
keď sme stanicu nenašli. Vraj bola 

už dávno zbúraná. Zhruba tam, kde 
kedysi stála, je dnes nový bratislav-
ský bulvár, ale proti bulváru sa nám 
protestovať nechcelo, tak sme sa 
dali do práce a začali sme hľadať ne-
jakú inú malú stanicu. A našli sme – 
Bratislava predmestie. Malá strana 
na malej stanici, to vyzeralo celkom 
štýlovo. Malo to len malú chybičku, 
nevedeli sme, proti čomu by sme 
mali protestovať. Našli sme si aj 
dlažobné kocky, že ich podľa vzoru 
skúsenejších protestantov budeme 
niekam hádzať. Ale nevedeli sme 
kam a potom – dlažobné kocky boli 
ťažké, my sme malí, tak sme len tak, 
aby sa niečo dialo, začali skandovať 
heslá. Dalo sa to, pretože rúška sme 
nemali, ale rozstupy sme dodržiavali. 
No a čo sme skandovali? „Málo nás, 
málo nás, poď ty Mišo medzi nás.“ 
A okolo náhodou išiel Mišo, pridal 
sa k nám skandovať ďalšie naše tra-
dičné a veľavravné heslo: „Malosťou 
k veľkosti, veľkosťou k malosti!“ No 
a z ničoho nič hnal po ceste ďalší 
Mišo k spomínanej malej stanici 
stádo oviec. Stádo bolo veľké, ovce 
však nemali rúška a ani nedodr-
žiavali rozstupy. (viď obrázok) Tak 
sme svoje protestné zhromaždenie 
ukončili a rozpustili. No a ovce aj 
s bačom (ten rúško mal) išli pomaly 
svojou cestou niekde na pašu.

OZNÁMENIE VEDENIA SLOVENSKEJ MALEJ STRANY
Vedenie SMS žiada svojich členov, aby na plánovaný nočný snem strany 
nechodili nielen tí, čo boli pozitívne testovaní na Covid-19, ale ani tí, ktorí 
sa necítia byť vo svojej koži. Ale ak by vedeli, v koho koži sa momentálne 
nachádzajú a budú mať k nahliadnutiu negatívne potvrdenie dotyčného 
z testovania na koronavírus, môžu sa na sneme pod rúškom noci zúčastniť.

Fero MRÁZ

KOLEDY AJ V KOZME
Na vesmírnej stanici

duchovná hostina.

Ktože by tam počúval

citáty z Lenina.

UFÓNSKE VIANOCE
Virtuálna jedľa!
V kuchyni niet záhaľky.

Vyberané jedlá: 

pukance a bobaľky.

UFOGRAMY
Tomáša M A J E R N Í K A

Fero MRÁZ

SPRÁVY
SLOVENSKEJ 
MALEJ 
STRANY

-mv-

Vlado MEŠÁR

Pavel TAUSSIG

DOBRODINEC

Ujal som sa moci. Pripadala mi taká opustená…

A. Z.
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KAZAJKA
Zvieraciu kazajku navliekajú blázni
Zvieraciu kazajku dostala Planéta
Oslepol - ohluchol mamon nehorázny
Metla sa ukryla, život sa vymetá

Zvieraciu kazajku navliekol hyd Bohu
Padnuvší anjeli vzývajú Molocha
Vešajú obete chorých na oblohu
Nech sa Boh spútaný výtvorom pоkochá

Zviera Zem kazajka, škrtia Um rukávy
Bábky sú na vôdzke, bábkari na niti
Kde sa hrach rozsype, dejú sa popravy
Kvákajú z bažiny jožini opití

Zavlaje pirátska zástava na tyči
Sírou sú nasiakle pľuvance do tvárí
Trúbenie poľnice vládca múch prekričí
Rozum je sprznený, kladú ho na máry

Navliekli kazajku… Sami sú spútaní
Gordiov uzol sa zamotal na oji
Duša je dusená, mámení mátaní
Horký jed núkajú v sladenom nápoji

Drago MIKA

VLÁDA JEDNEJ 
STRANY
Podarí sa nám to raz,
možno zajtra ak nie dnes
a skončíme možno zas
v spoločnej strane SOS.

TAK SA TO ROBÍ
Ja vám dám všetko zlato,
moje kontá, na Ibize vilu
a vy ma miesto do basy,
pošlete natvrdo do exilu.

Eva JARÁBKOVÁ- CHABADOVÁ

Stretne Blum Jenkela a zaujíma sa o jeho 
rodinu:

„Ako sa darí tvojmu najstaršiemu synovi, 
Móric?“

„Výborne! Je z neho právnik a má toľko 
prípadov, že už ani žiadne nové neberie!“

„A ako sa darí tvojej dcére Berte?“
„To dieťa mi robí len radosť! Práve 

sa vrátila z úspešného turné po 
severoamerických mestách!“

„A Mojše, tvoj mladší syn, čo robí ten?“
„Čo by asi mohol robiť? Je stále v tom 

svojom krámiku s obnoseným šatstvom na 
trhu. Môžem ti povedať, Blum, že bez neho 
by sme všetci umreli od hladu.“

• • •
„Čo stojí tá, no, tá slanina?“
Vtom sa zablyslo a veľmi blízko udrel 

hrom.
Roubiček sa strašne vystrašil a potom sa 

pozrel na nebo:
„Veď ja som sa len pýtal, prvý raz v živote… 

Hádam to nie je až taký hriech.“
• • •

Na haličskej stanici sa stretne Izák 
s Abrahámom. Izák sa pýta:

„Tak kam ste sa vybrali?“
„Do Ľvova, nakúpiť nový tovar.“
„Abrahám, prečo mi preboha klamete?“
„Ale ja neklamem!“ bráni sa Abrahám. 

„Hádam som vám už niekedy klamal?“
„Abrahám, ja vás predsa veľmi dobre 

poznám! Keď poviete, že idete do Ľvova, 
tak chcete, aby som si myslel, že idete do 
Varšavy. Ale ja náhodou veľmi dobre viem, 
že idete naozaj do Ľvova. Tak prečo sa mi, 
Abrahám, pokúšate klamať?“

• • •
Keď páni Klein a Goldberg otvorili svoj 

prvý nový obchod, rozhodli sa z taktických 
dôvodov napísať na vývesný štít O’Hara and 
O’Hara.“

Prišiel prvý zákazník, chvíľu skúmal tovar 
a potom sa opýtal:

„Mohol by som hovoriť s pánom 
O’Harom?“

Majitelia sa na seba pozreli a jeden z nich 
vraví:

„Iste, pane. A z ktorým pánom O’Harom 
by ste chceli hovoriť? S pánom Kleinom, 
alebo radšej s pánom Goldbergom!“

„Pán šéf, tam vonku, pred obchodom stojí 
jeden chudák s drevenými nohami,“ vyrušil 
predavač majiteľa obchodu, pána Storcha.

„Dajte mi pokoj,“ vraví oslovený, „veď 
vedia, že drevené nohy nevykupujem.“

• • •

Na druhom svete sa stretol Tauchnitz 
s Porgesom a zašli do kaviarne. Objednali si 
kávu a všimli si, že pri vedľajšom stole sedí 
Beneš s Husákom a hádajú sa.

„Vy ste predali v tridsiatom ôsmom 
republiku Nemcom,“ hovorí Husák.

„A vy zase v šesťdesiatom ôsmom 
Rusom!“ odvracia útok Beneš.

Tauchnitz sa pozrie na Porgesa a hovorí 
obdivne:

„To sú teda obchodníci! Taký brak a oni ho 
predali hneď dvakrát!“

• • •
„Viete, ja potrebujem takého schopného 

zástupcu, aby dokázal predať napríklad aj 
Eskimákovi chladničku!“

„Viete, raz sa mi podarilo predať 
arabskému emirovi, ktorý mal 
stopäťdesiatosem žien…“

„Emirovi? To nič nie je, ten kúpi všetko!“
„Možno, ale mne sa podarilo predať mu 

nafukovaciu pannu!“
• • •

Levenstein si dal do výkladu ceduľku: „TU 
SA HOVORÍ ŠIESTIMI JAZYKMI“

Zahraničný turista, ktorý vošiel do 
obchodu si objednal tovar v angličtine. Ale 
obchodník mu nerozumel. Tak to skúsil 
po francúzsky. Nič. Potom po španielsky, 
taliansky a rusky. Opäť bez úspechu. 
Nakoniec to skúsil lámanou slovenčinou:

„Vonku za sklom máte ceduľku, že sa tu 
hovorí šiestimi jazykmi!“

„Samozrejme,“ kývne hlavou Levenstein, 
moji zákazníci hovoria v mojom obchode 
šiestimi jazykmi…“

•Ž I D O V S K É

A N E K D O T Y

Tak to fakt nevyšlo. Americ-
ký velkohubec Donald Trump 
měl podle svých vlastních 
slov zcela jednoznačně zvítě-
zit v prezidentských volbách, 
ovšem realita byla zcela jiná. 
Jeho protivník Joe Biden ho 
doslova převálcoval a „oran-
žový Ken“ se tak musí pako-
vat z Bílého domu. Jenže to 
se mu ani trochu nechce, a tak 
kolem sebe kope jako vzteklé 
děcko, kterému sebrali hrač-
ku. Že i vy stále nemáte tak 
úplně jasno, jak to s tím naším 
Donaldem vlastně je? Nevadí, 
máme zde náš aktuální test.

1. Donald Trump tvrdí, že pre-
zidentské volby:
a) byly zmanipulované
b) byly ukradené
c) mu můžou být ukradené

2. S ohledem na výsledky vo-
leb budou mít republikáni na-
příště ve znaku:

a) slona
b) osla
c) vola

3. Události posledních týdnů 
potvrdily, že Trump má:
a) málo voličů
b) málo hlasů
c) málo vlasů

4. Donald Trump bude od led-
na úřadovat:
a) na golfu
b) v oválné pracovně
c) v oválné trnovně

5. Pro příští prezidentské vol-
by si bývalý prezident zvolí 
jméno:
a) Donald Trump
b) Donald Gump
c) Forest Trump

Správné odpovědi spolu 
s příčesky a dvěma tubami 
opalovacího krému zasílejte na 
novou adresu Donalda Trumpa, 
pokud ji ovšem znáte.

QUÍZ FÁMYZDATU
Jak jedním slovem nazvat vyso-
ké předvolební preference Babi-
šova hnutí?
ANOmálie

DALI SI DO NOSU
Velkým skandálem skončil improvizovaný pietní akt, který před ne-
dávnem uspořádali čeští příznivci nedávno zesnulého fotbalového 
bohéma Diega Maradony. Vzpomínková akce na počest argentinské-
ho hráče se totiž zvrhla v bohapustý mejdan, kde nechyběl alkohol 
ani drogy. Se svým idolem se pak rozjuchaní fanoušci loučili písní – 
Šňup sem, šňup tam, nám už je to všechno jedno…

PUTINOVO BUBUBU
Vojenský incident mezi Arménií a Ázerbajdžánem, který se v posled-
ní době rozhořel do nečekaných rozměrů, se může podle informací 
našich investigativců co nevidět rozrůst do mezinárodního rozměru. 
Spekulace o tom, že by se do lokální války mohlo na straně Arménů 
vložit Rusko, totiž potvrzuje tajná nahrávka, kterou pořídili naši repor-
téři při jednání generálního štábu ruské armády, kterého se účastnil 
i prezident Putin. Ten měl pak doslova prohlásit, ať si na něj Ázerba-
jdžánci spolu s Tureckem dají Karabacha.

CHUDÁK EMMANUEL
Opravdu složitou pozici má 
v současné době francouzský 
prezident Emmanuel Macron. 
Politik, který před časem vy-
hlásil otevřený boj radikálnímu 
islamismu, si totiž musí dávat 
velmi velký pozor na to, co říká. 
Důkazem budiž jeden z jeho 
posledních projevů, který opět 
značně popudil vyznavače Allá-
hova učení. Příčina zloby islamis-
tů přitom byla vcelku malicherná 
a vyvolala ji na první pohled 
nevinná hláška prezidenta, který 
prohlásil: „Nikdo není doma pro-
rokem…“

Na základe dohody o reciprocite publikuje-
me niektoré materiály z českého humoristické-
ho časopisu SORRY.

Jiří KOŠTÝŘ

TAMTAM poví:
„Tí dvera sa otevírajú tam-tam“ 
a sem-tam má pravdu.

SEMSEM poví:
„Tí dvera sa otevírajú sem-sem“ 
a sem-tam má pravdu.

SEMTAM poví:
„Tí dvera sa otevírajú sem-tam“. 
Semtam má furt pravdu.

Marián HATALA

Eja KULOVANÝ

POKAZENÉ OSLAVY
Sťažuje sa pán Dalibor susedke:
- Keď sme si včera zašli s priateľkou do baru, všetci hostia na mňa pokrikovali „pedofil, pedofil“ a podobne. A to len preto, že ona má 21 rokov a ja 50. Úplne nám pokazili oslavy desiateho výročia nášho spoločného života.

OMLUVA
Zde jsem chtěl sepsat fůru moudra, leč
s mým lepším já je těžko vésti řeč.
Přemítá, mlčí, hloubá zas a znova
a nevypáčím z něho půlku slova.
Čtenáři, odpusť. Měl jsem snahu, leč
mé lepší já je hňup a povaleč.

Jiří ŽÁČEK

EKONOMIKA V ČASE KORONYPrognóza zhora národu vraví:- HáDéPé klesá, čaká nás škrt!A národ dolu láme si hlavyako zas prežiť a nezlámať si krk…
Milan HODÁL

INZERTNÉ OKIENKO
Predám, kúpim alebo vyme-
ním. Zn. Zavolajte ihneď.
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ZMENA
Nič neriešia pivné reči, 

treba niečo nové. 
Tak sme prešli v našej krčme 

na borovičkové. 
Ľudo MAJER

LEPŠIE NEVEDIEŤ
Každý deň samé horory, 
držia sa nás ako v lete kliešte,                                                                                                                                   
bojím sa už aj oči otvoriť,                                                                                                               
čo zlé nás dnes čaká ešte. 

EVA JARÁBKOVÁ- CHABADOVÁ

NOVOROČNÝ  

František po silvestrovskej noci namiesto do 

zrkadla pozerá do kefy a hovorí:

- Dočerta, zasa nie si oholený!

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 1994
 • Každá poriadna slovenská krčma má svoju tieňovú vládu.
 • Ako romantický mládenec chcel urobiť dieru do sveta a dnes by si dal 

vŕtať koleno za korunu.
 • Dnes už môže byť jasnovidcom bárs ktorý pesimista.
 • Tridsať strieborných nezapisujeme do daňových priznaní.
 • Mnohí sa vezú v zlatom koči, ale väčšinou iba ako lokaji.
 • Zavraždený barón bol evidentne falošný. Neležal v kaluži modrej krvi.
 • Zopár straníckych beduínov už našlo svoju oázu v parlamentnom 

bufete.
 • Máme svojráznych národohospodárov: vyhľadávajú oázy a premie-

ňajú ich na púšte.
 • Zlý krvný obeh podnikateľa sa začína zlým obehom kapitálu.
 • Dnešní capi sa už nezaujímajú o záhradníctva, ale o členstvo v správ-

nych radách.

Jiří HIRŠL

Vladimír JIRÁNEK

Jiří ŽÁČEK

Josef KOBRA-KUČERA

pre Bumerang: Henryk CEBULA

NÁHODA
Žena víta manžela:
„Milanko, dnes je výročie našej 

svadby, pôjdeme na peknú večeru 
do reštaurácie.“

„Nemám oblek.“
„Požičala som ti od suseda.“
„Nemám peniaze.“
„Nevadí, našetrila som.“
Tak teda idú. Hneď,ako vojdú do 

reštaurácie, víta ich vrchný:
„Á,á,á, vitaj Milan!“
„Ticho, som tu s manželkou!“
„Milan, tequillu ako vždy?“
„Do frasa, ticho, ticho, som tu 

s manželkou!“
Na pódiu prebieha striptíz, 

striptérka už odložila všetko a volá:
„Tak, páni, kto z vás je tu najväčší 

kanec?“ a celá reštaurácia volá:
„Milan, Milan, Milan!“
Manželka znechutene vstane 

a odchádza, manžel uteká za ňou, 
ona naskočí do taxíka a on hneď za 
ňou. Manželka nadáva:

„Myslela som, že si normálny 
chlap, ale ty si prasa!“

Taxikár sa otočí a vraví:
„Teda Milan, takú odpornú 

šľapku si ešte neviezol.“

(franc. pour féliciter) je v spojení s letopočtom skrat-

ka blahoprajnej novoročnej formulky. S láskavým 

dovolením autorov pokračujeme v publikovaní 

týchto malých súkromných dielok (a donedávna i celkom intím-

nych s provokatívnym obsahom, ktoré autori do redakcií radšej 

ani neposielali), ktoré si od nepamäti vymieňajú medzi sebou 

známi na sklonku uplynulého roka. Odkedy však funguje internet, 

tak v poštovej obálke už iba zriedkavo. Ak teda máte vo svojej 

zbierke vtipné alebo inak zaujímavé novoročenky, ktoré by mohli 

zaujať aj našich čitateľov, prosíme o ich zaslanie do redakcie.

PF

BÁJKA
O PODRIADENOSTI
Volov šija nebolí,
ťahať je im po vôli.
Majú na to hodne sily,
lišiakom sa podrobili.

Mikuláš JARÁBEK

Ion BARBU

Vlasta ZÁBRANSKÝIv
an

 K
OV
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VOLTAIROVI pribúdali roky a stále sa 
neženil. Keď sa ho známi pýtali na príčinu, 
odpovedal:

„To máte tak: Všetky ženy sú predsa 
rovnaké. Ak je niektorá náhodou iná, tak len 
preto, že je horšia ako tie ostatné.“

• • •
Keď jedna z hier veľkého francúzskeho 

osvietenského spisovateľa VOLTAIRA mala 
premiéru, niektorí jeho nežičlivci začali 
rozširovať názor, že túto hru nenapísal 
Voltaire, ale ktosi úplne iný. Istý znalec 
literatúry im však pohotovo odvetil:

„Bol by som z celého srdca rád, keby ste 
mali pravdu!“

„A to už prečo?“ pýtali sa prekvapene tí, 
čo Voltaira ohovárali.

„Pretože v tom prípade by sme mali nie 
jedného, ale viacerých geniálnych autorov…“

• • •
VOLTAIRA, keď bol ešte malý žiak, sa 

spýtal katechéta:
„Čo musíme robiť, keď chceme, aby nám 

bolo odpustené?“
Malý Voltaire bez rozmýšľania odvetil:
„Musíme páchať hriechy!“

• • •
Najkratší list vraj napísal VOLTAIRE, keď 

znepokojený osudom svojho diela poslal 
vydavateľovi papier, kde bolo len:

„?“
Vydavateľ odpovedal:
„!“

• • •
VOLTAIRE istý čas žil na pruskom 

kráľovskom dvore. Kráľ ho raz pozval, aby 
sa s ním išiel člnkovať na jazero. Po chvíli si 
filozof všimol, že do člnka vniká voda. Zľakol 
sa a chcel z člnka vyskočiť.

„Bojíte sa o svoj život?“ – opýtal sa 
s iróniou v hlase kráľ.

„Pravdaže,“ – odpovedal Voltaire, - veď 
kráľov je na svete veľa, ale Voltaire je len 
jeden!“

• • •
Václav VYDRA starší, známy herec 

a národný umelec, si zaspomínal:
„Keď som začal svoju hereckú dráhu 

u kočovnej divadelnej spoločnosti, mal 
som plat všelijaký, len nie veľký. A tak, 
keď mi raz naša šéfka – hrávala nielen 
príležitostné úlohy, ale bola súčasne aj 
hospodárskou správkyňou nášho divadla – 
podávala s povzdychom niekoľko ufúľaných, 
dokrkvaných bankoviek so slovami:

„Bacilov sa vari len nebojíte?“
Bez váhania som jej odvetil: „Ale kdeže, 

pani riaditeľka – z takejto gáže by ešte aj 
bacily pokapali…“

• • •
O 80-ročnom VOLTAIROVI bolo známe, 

že vypil až 72 šálok čiernej kávy denne. Keď 
mu ktosi zo známych dohováral, že káva je 
jedovatá a že sa vlastne pomaly otravuje, 
prehodil veľký filozof:

„To viem už 80 rokov.“
• • •

„Vaša kniha je už dopredu odsúdená na 
spálenie,“ povedal ktosi VOLTAIROVI.

„Tým lepšie,“ povedal na to Voltaire. 
„Moje knihy sú ako gaštany: Čím sú lepšie 
opekané, tým sa lepšie predávajú.“

• • •
Akýsi autor priniesol VOLTAIROVI svoj 

rukopis s prosbou, aby mu o ňom povedal 
svoju mienku. Voltaire knihu po niekoľkých 
dňoch vrátil.

„Prečítal som to. Dokonca som tam aj 
niečo opravil.“

Autor horlivo prezeral svoj rukopis, 
ale nikde nevidel nijakú opravu. A tak mu 
napadlo, že sa Voltaire do jeho diela ani 
nepozrel.

„Len listujte až do konca,“ povzbudil ho 
Voltaire.

A naozaj, úbohý autor našiel až na konci 
knihy malú opravu. Voltaire škrtol v slove 
KONIEC písmenká EC a na miesto nich 
pripísal INA.

anekdoty
podľa
becedy

na V
SÚVISLOSŤ
Ten, ktorý je
na dne
musí loviť
v bahne.

MÓRESY
Podľa nových
mravov, zvykov
pískaj podľa
tanečníkov!

CHÝRY
Krajom idú
také chýry
vraj prídeme
o revíry…
Halali, halali
trúby nám však
zostali!

DRÁMA
Vrcholí dráma
keď kráľ zvolá:
Vymením
kráľovstvo
za vola!

Ján HEINRICH

Miroslav MOTYČÍK

MÁRNOTRATNÍK
Kto má vždy peňazí dosť,
všade vítaný je hosť.
Bol som prvý švihák v meste,
každý zdravil ma na ceste.
Ale dnes som prehral všecko,
nemám nič, len prázdne vrecko.
Takto razom zo svetára
mením sa na proletára.
Však je proletárov moc.
Prajem všetkým dobrú noc.

Pavel SOCHÁŇ, 1923

Z VYŠŠEJ SPOLOČNOSTI
- Jean, prineste mi pušku!
- Pane, veď celý dom spí.
- Nevadí, budem strieľať 
potichu.

SONG
Fčéra ráno na pešnýčku
postrétel sem
seksepílovú neurotičku.
Plná vervy
nesla kýbel
a v nem nervy do rezervy.
Ej, kebych se nenáhlil chrápat
na schôzu svojej rodnej strany,
mohli sme byt obidva
ščesní na šecký strany.

Hoja, Dunďa, hoja!

Milan LECHAN

ZO ŽIVOČÍŠNYCH DRUHOV, KAMOŠOV A DOBRODRUHOV

HOMO RUSHKUS
Sezónny druh, vyskytujúci sa najčastejšie v interiéroch nákupných centier a ruš-
ných reštauráciách, kde sa však často demaskuje a prská najmä na znepriatelený 
druh Homo politicus napriek tomu, že ešte donedávna na neho vyspevoval oslavné 
piesne a heslá získané z prázdnych vkladných knižiek. Vo svojej pôvodnej podobe 
sa chvíľami javí ako pokojný a disciplinovaný, ale stačí, keď sa dozvie o nejakom 
výpredaji a vtedy sa jeho správanie, pohyb a návyky prudko menia. Vtedy zvykne 
nakupovať lacno, nech to stojí, čo to stojí, a takto získané nákupy zvykne hromadiť 
vo svojich domácich skrýšach až dovtedy, kým tovar po dátume spotreby nevyho-
dí. Pre lepšie splynutie s inými jedincami svojho druhu si doma šije, vyšíva a zdobí 
rôzne druhy rúšok, do ktorých potom takisto zlostne prská. Odporúčame dávať si 
na neho pozor najmä vtedy, keď je vo veľ kých skupinách, vtedy vie byť mimoriadne 
nebezpečný.

Stanislav VEREŠVÁRSKY

V týchto dňoch vyšla druhá časť knižky 
s názvom VIAC/MENEJ NE/VÁŽNE, ktorú 
vydalo občianske združenie Krásny Spiš. Ob-
sahom knižky je 245 kresieb Fera Guldana 
na motívy Mira Polláka, ktoré sú netradičnou 
správou o stave spoločnosti na Slovensku za 
druhý polrok roku 2020.

Louis POL

TEÓRIA 
RELATIVITY
Keď sa môže
mačka zježiť,
môže sa
ježko zmačkať?

KANIBAL
Nezjedol som ho 
teraz.
Už dávno mi ležal 
v žalúdku.

Tomáš TURNER

Ján HEINRICH / ČRIEPKY
 •  Ústavný súd je orgán, ktorý rozhoduje o kontumácii spravodlivosti.
 • Vládu podľa vlastného Gusta sme tu už mali!
 • Ideálne je mať svadbu o dvoch utajených svedkoch.
 • Ťažko je dnes rozlíšiť jemný rozdiel medzi denníkom a nočníkom. 
 • Občan sa môže rozhodnúť medzi pluralitnou totalitou a totálnou 
pluralitou...
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Iba jazykovedci, kaskadéri 

a  karieristi sa neboja pádov.

R. MACHOVIČ

V karanténě po nocích
snil o bílých Vánocích.
Vklouzly mu do hlavy
sváteční představy:

Vánoční cukroví voní,
koledy zní jako v loni…

Děti v mrazu natahují krček:
Bude to jedlička, nebo smrček?

Nikde však k vidění není
ono globální oteplení.

Prostě dál tichounce sněží
na zvony vánočních věží.
Tak ať nás dál život baví,

dopřejme si pevné zdraví!
A do Nového roku,

zas přidáme do kroku.

Rasťo VISOKAI

Alexandr ZUDIN

Ján GREŠÁK / ŠTÍPANCE
O MÓDNOM TRENDE
S hlúposťou, ktorá je práve v móde, si 
neporadí nijaký rozum.

O REFORME SÚDNICTVA
Očista súdnictva politikmi je taký istý 
nezmysel, ako očista verejných domov od 
erotiky.

PRIVATIZAČNÝ
Peklo je časť neba sprivatizované Luciferom.

O GARANCII
Hoci je Slovensko krajinou, kde sa nedá 
pokojne žiť, dá sa tu pokojne zomrieť.

O SLUŠNOSTI V POLITIKE
Slušný politik robí to isté, čo aj ostatní 
politici, ale aspoň sa za to hanbí.

 • V našej republike je deň len vtedy, 
keď je glóbus naklonený k oknu.

 • Kde je veľa odpadkov, tam chodia ľudia 
za krásami.

 • Nové mestá vznikajú na vidieku 
z veľ kých dedín, ktoré už nechcú byť 
na vidieku.

 • Počet obyvateľov vo väčších mestách 
rastie preto, že ľudia v paneláku žijú 
jeden na druhom.

 • Najväčšia hustota obyvateľstva je 
tam, kde sme na futbale.

 • Každé mesto má viac štvrtí ako štyri. 
V posledných rokoch sa v nich otvárajú 
fínske fauny.

 • Obyvateľstvo je u nás pomerne 
husto zaľudnené.

 • Okres je menší než kraj preto, že sa 
skladá z niekoľkých okresov.

 • Budúcnosť našej obce je už veľmi 
stará.

 • Turistom pri návšteve nášho mesta 
padla najprv do oka omietka z hradu.

 • Veľa priemyslu vyvážame, ale poľ-
nohospodárstvo ešte nie.

 • Priehrady staviame preto, aby nám 
voda neutekala do zahraničia.

Mám ťažké sny, preto 
chcem mať pevnú posteľ. 
Človek nepostí sa 
na vysokom poste. 
Špáradlami v nose 
ľudia špárajú si. 
Prosím karta v každom 
mobile byť musí. 
Na jazyk vie hnusné 
slová priniesť slina. 
Keď treba, tak osol 
jedlo osolí nám. 
Ľudia majú vetry 
nielen v silnom vetre. 
Roláky sú všetky 
rolujúce svetre. 
Panovační boli 
všetci veľ kí páni. 
Zbojník zbíjačku by 
mal mať pri zbíjaní. 
Túžim mať dve ľavé 
ruky. A dve pravé. 
Šejkspír určite bol 
šejkom v Bratislave. 
Na hádzanej drúkom 
drukoval som hráčkam. 
Mačkovitou šelmou 
je aj Eskimáčka.

Jozef BILY

Perličky
zo školy a okol

ia
VERŠÍČKY

ŠKOLSKÉ
PERLIČKYN

A

Babička sa pýta vnuka:
- Tiborko, vieš že dnes večer ti bocian prinesie sestričku? Chcel by si 
ju vidieť ?
- Sestričku ani nie, ale toho bociana by som vidieť chcel, lebo je 
december a vonku je okolo mínus dvadsať.

Pavol M. KUBIŠ

ŽIACKY KÚTIK S OTÁZNIKOM
Viete, prečo má lietadlo vrtule?
Aby chladili pilota. Neveríte? Skúste ich vypnúť a uvidíte, ako sa 

pilot začne potiť.
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Tešiť sa z priateľových úspechov – to si vyžaduje veľmi jemnú 

povahu  / O. WILDE

Dĺžka filmu by mala byť priamo úmerná kapacite močového 

mechúra / Alfred HITCHCOCK

ZVODCA BOND
Sebaistý James Bond sa vrátil do Anglicka, na letisku 

vojde do baru a sadne si vedľa veľmi atraktívnej ženy. 
Rýchlo si ju prezrie a tradične sa pozrie na hodinky na 
ruke. Žena to spozoruje a opýta sa ho:

„Vaša priateľ ka mešká?“
„Nie,“ odpovie Bond, „Agent Q mi dal tieto nové 

hodinky, tak ich len testujem.“
„A čo je na tých hodinkách také zvláštne?“
Bond vysvetľuje: „Využívajú alfa vlny a telepaticky sa 

so mnou rozprávajú.“
Žena sa ho zvedavo opýta: „A čo vám hovoria?“
„Viete, povedali mi, že na sebe nemáte nohavičky.“
Žena sa zachichoce a vraví:
„Tak tie vaše hodinky musia byť pokazené, pretože ja 

na sebe nohavičky mám.“
Bond sa pousmeje, poklopká na hodinky a hovorí:
„Hm, to je tým časovým posunom, idú o hodinu 

dopredu.“

LÍSTIE
Blázni v liečebni si myslia, že sú lístie, takže všetci 

visia na lustroch. Príde ich skontrolovať psychiater. 
Vojde do prvej izby a zvolá:

„Jeseň!“
Blázni spadnú. Vojde do druhej izby a zasa: „Jeseň!“
Nič. Blázni ako keby nepočuli.
Psychiater: „Jeseň, blázni, je jeseň!“
Opäť nič. Tu sa ozve jeden z bláznov a volá: „My sme 

ihličnany!“

Co sem sa já v Podhájskej dozvjedzel
Za svoju koksartrózu sa nehambím, právje naopak. Spomeňte jaký šarm, mužnosc a prítažlivosc mňel krívající Žofre 
v kedysi populárňí Angelice! Proto aj já sem sa dokulhal ohrívat svoje ubolené kúby do Podhájskej. Ve vodze sem 
ulovil zájezd korpuletňích opálených všetečných dúchotkyň, keré tu na prvňí pohlet nebyli poprvé. Pýtám sa ich, 
na co šecko je tá léčivá voda podobná vodze v Mrtvém mori. Vymenovali dúhý rad diagnóz, no k mojemu velikému 
sklamáňú impotencia tam nebyla.

Fčil dám ešče túto vsufku:

Byl sem po dúhém časi na výleťe v Luhačovicách. Na kolonáďe u prameňa, co si v ňem arabské „turistky“ máčajú 
nohy, sa pýtám podobne „šmatlavého“ duchotcu, že na co sú tito lázňe? S klidem Angličana sa oprel o svoje paličky 
a řiká: „Pane, když vás ňic nebolí, tak na všechno. Když jo, tak na hovno…“

No, ale na ty kúby je v Podhájskej celkom fajn. Po návrace sem sa pochválil mojemu 84 ročnému obobobsusedovi, 
téš bývalému docentovi na penziji, kerý trpí s obidvoma kolenama uš aj po operáciji. Vyprávjal sem mu o mojem skla-
máňí s léčbú potencije, smutňe sa zatváril, mável enem rukú a apaticky skonštatoval: „Jáj, ale ket impotencija nebolí…“

Do väzby tých, čo majú silné väzby. A na ruky putá tým, čo majú silné putá! / dedo Pejo

Miro VICO

Ladislav BELICA

Obálku prvotiny píšuceho emeritného docenta sme sa rozhodli reprodukovať v tomto pomerne veľkom formáte z viacerých dôvodov. Teda nielen 
preto, že knižka práve vychádza z tlače, ale aj preto, že jej autor a náš neúnavný dopisovateľ (pod pseudonymom dedo Pejo) je na nej zobrazený v pro-
stredí, ktoré ho v jeho záhoráckom prostredí obklopuje. A tiež preto, že na zadnej strane obálky (ľavá strana) je o autorovi a jeho knižke takmer všetko, 
čo by sme my museli len opakovať. Myslíme, že veľkosť reprodukcie je taká, že text si dokáže čitateľ prečítať aj bez zväčšovacieho skla, teda lupy.

Fedor VICO

AŤ ŽIJE 
STARÁ DOBRÁ FRÁZE
Ať žije stará dobrá fráze,
pramáti mocných extází!
Tvrdíte, že vám neschází?
S ní se vám žije mnohem snáze.

Fráze je vaše pevná báze,
fráze vás věrně provází;
zbaví vás trapných nesnází
laskavým gestem dědy Mráze.

Propůjčí křídla, zboří hráze,
dodává smysl naší dráze,
jásáme, když k nám přichází.

Ať žije stará dobrá fráze,
která nás brání proti zkáze!
Co bychom byli bez frází?

Jiří ŽÁČEK

BLONDÍNA V AUTOSALÓNE
Blondína si kupuje nové auto a pýta sa 

predavača:
- Je to rýchle auto?
- Isteže, madam, 240 km za hodinu.
- Netárajte! Hodina toľ ko kilometrov nemá.

POCTA SATANOVI
Poďme kričat, mašírovat,
pjascú hrozit, kašírovat.
Hádzat šutre, nadávat,
pohrdat, jed rozdávat.
 
Puscit ventil, uvolňit,
zlosť a smutek rozvolňit.
Skutek utek, záminka,
agresie faninka.
 
Taký už je čovjek Boží,
Satanovi poctu zloží.
Neskúr ale spomene,
život je láska a né kameňe.

V MÚZEU
Neopatrný návštevník múzea zhodil vázu. 
Sprievodkyne sa zhrozí:                                             
- Veď tá váza bola zo 16.storočia!
- Uf, tak to mám teda šťastie. Ja som sa už 
zľakol, že bola nová.
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ČO - TO O SPISOVATEĽOVI 
ZO ZEMPLÍNA…
Jáj, veď je to Milan Zelinka 
z Humenného!

- Dze idzeš?
- Na ryby.
-A jaki tam vlasňe maš program?
- To máš tak. Ráno o piatej vstanem, 

naraňajkujem sa a idem k Laborcu. 
Tam si rozložím rybárske náčinie 
a hodím do vody udicu. Prečítam si 
Bumerang, potom si ľahnem do trávy 
a trochu driemem. Keď sa prebudím, 
zjem nejakú maličkosť a skočím si na 
pivo. Medzitým už prídu kolegovia 
rybári a nastane družná zábava. Tak 
pomaly plynie deň a večer sa vraciame 
domov.

- A co ribi, Milanku?
- Aké ryby?

Milan LECHAŇPre Bumerang: Arkadzi GURSKI, Bielorusko

Vlado KOLESÁR

Jan TOMASCHOFF

Milan KUPECKÝ / FUTBALOVÉ KOPANCE
 • Suverénom na ihrisku bol rozhodca. Aj bez zimnej prípravy rozhodol 
o výsledku.

 • Najsmutnejší pohľad je na klubového pokladníka, keď hľadí do prázdna.
 • Hostia zvolili obrannú taktiku. Bránili rozhodcu pred inzultáciou od 
rozvášneného domáceho publika.

 • Útočník trafil do šibenice, ktorá bola pripravená pre rozhodcu zápasu.
 • Hnacím motorom mužstva nebola záloha, ale výplata a sľúbené prémie.
 • Vstupné na zápas bolo dosť vysoké, ale hráči podávali výkon za všetky 
drobné.

 • Bol to útočník na neza držanie. Najmä v prestupovom termíne.

ZA TREST – MIERNE STRELENÝ TEST!
Vážení čitatelia, dnes sa vás všetkých, ako vás tu máme pohro-
made, chceme jednoducho a krátko spýtať, či máte naozaj všet-
kých pohromade!? Tak čítajte, a najmä odpovedajte – pravdivo 
a úprimne – odmenou vám budú získané, či stratené body!

1. Čo si pipi!?
a) Áno, ty moje kuriatko!
b) Nie, ty kvočka!
c) Keď, tak len Dlhá Pančucha 

a nikdy inak!

2. Čo ti šibe!?
a) Výnimočne len na Veľkonočný 

Pondelog-log-log
b) Ani za pštrosie vajcia na Námestí 

SNP nie!
c) Viete, pán doktor, my rodení 

Napoleoni, sa dokážeme ponad 
také necisárske otázky povzniesť 
v teplovzdušnom balóne!

3. Čo ti kvapká na karbid?!
a) Kvapavka a iné mäsovokomuni-

kačné choroby z povaľovania nie 
sú môj vedecký obor, ani trpaslík!

b) Áno, ale len destiláty!
c) Keď mi pomôžeš rozviazať 

túto nepohodlnú vychádzko-
vú kazajku, tak ti to vysvetlím 
ručne-stručne!

4. Nie si ty náhodou cvok?!
a) Neverím na náhody!
b) No a? Občas môžu mať aj 

chudobní duchom šťastie, nie!?
c) Odmietam ďalej, bez dohodnutia 

honorárov vypovedať, a žiadam 
o podanie, alebo zrušenie 
výpovede!?

5. Máš ty vlastne všetkých pohro-
made?

a) Áno, pán sudca, hromadenie bola 
vždy moja slabosť!

b)Nie, odkedy ma nakopali tam, 
odkiaľ mi nohy vyrastajú, mám ich 
len pokope!

c) K tomu sa musí vyjadriť 
Valná hromada našej akciovej 
spoločnosti!

2 body v suchu
2 rizikové body

2 body v pančuche

0 bodov

Bodová diéta

00 = body v hajzli

Niekoľko bodov
40% bodov dvojmo

Vybodni sa na body!

3,14 x 2, čiže pí-pí body

Boduješ!

1989 bodov

Program bez bodovania

1000 neplatných bodov

0,5 neknihovaného 

Vyhodnotenie:
I. Ak ste body získali – Nikomu to neprezraďte, a čo najskôr ich 

investujte do dlhopisových alebo akciových fondov. V žiadnom 
prípade nie do krátkopisových, alebo do reakciových fondov! 
A potom si už len spokojne užívajte výnosy a nánosy!

II. Ak ste body nezískali, alebo stratili – povedzte si, že nič nie je 
stratené, okrem času, keď ste sa nezapojili do malej privatizá-
cie, alebo mafiánskej primitivizácie. Hlavne že ste zdravý a jesť 
vám chutí, aj keď nie je za čo nakupovať!

III. Ak neviete – aspoň vás nič netrápi, a nemusíte čakať na pre-
zidentskú amnestiu, ani vychádzky z uzavretej časti liečebne. 
Pokojne si zdriemnite na vavrínoch, je to pohodlnejšie, ako ba-
sistická, alebo huslistická prična!

pre Bumerang: Henryk CEBULA

UBLÍŽENIE NA ZDRAVÍ
Jeden chlap na súde žaloval druhého za ublíženie 

na zdraví pri zrážke auta s jazdcom na koni. Obhajca 
sa postihnutého pýta:

„Je to pravda, že na mieste nehody ste policajtovi 
povedali, že ste sa nikdy v živote necítili lepšie?“

„Áno.“
„Tak prečo viníte môjho klienta, že vás veľmi vážne 

zdravotne poškodil?“
„Keď k nehode dorazil policajt, prišiel k môjmu 

koňovi, ktorý má zlomenú nohu a zastrelil ho. Potom 
podišiel k Azorovi, môjmu psovi, ktorý bol tiež celý 
dobitý a skrvavený, a tiež ho zastrelil. Potom prišiel 
ku mne a opýtal sa, čo mi je. Myslel som, že za týchto 
okolností bolo rozumné povedať, že mi nikdy nebolo 
lepšie!“

• • •
ORGÁNY

Telesné orgány majú schôdzu. Na čele stojí mozog 
a vraví:

„Hláste sa, kto potrebuje kúpele?“
Hlásia sa pľúca: „Sme také prefajčené a k tomu ešte 

ten smog…“
Všetci súhlasia a pľúca idú do kúpeľov. O rok sa 

stretnú znovu. Tento krát sa hlásia obličky.
„Sme prepité, potrebovali by sme kúpele.“
Tak obličky idú do kúpeľov. O rok sa opäť zídu 

a diskutujú o kúpeľoch. Zozadu sa ozve nesmelý hlas 
a mozog vraví:

„Čo vy tam vzadu, postavte sa.“
„Veď hej, to keby som mohol, tak nepotrebujem 

kúpele.“
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DROBNÉ RADY PRE MUŽOV
AKO SI CHRÁNIŤ SRDCE
Hoci vás tieseň morí a srdce bolí, musí vám byť srdečne jedno, že vám manželka sú-
stavne zahýba. Preto keď ju čapnete pri nevere, neskáčte od jedu, to srdcu nerobí 
dobre a okrem toho by ste mohli parohami porozbíjať všetky lustre. Naopak, v tej-
to situácii s pokojným srdcom okamžite zažmúrte oči. Nie však zo slepej závisti, ale 
z múdreho dôvodu, že čo oko nevidí, to srdce nebolí.

AKO ČELIŤ LIEKOM PROTI LÁSKE
Svetové farmaceutické firmy v honbe za bezbrehým ziskom vnucujú ľuďom dávno 
vyskúšané lieky, napríklad proti chorobe z lásky. Pritom už naši pohanskí predkovia 
vedeli, že ideálnym liekom proti láske je manželstvo. Čím viacej manželiek, tým väčšia 
imunita. Žiaľ, kresťanská cirkev nepripustila ani len skromnú bigamiu, čím podstatne 
znížila dávkovanie lieku a výrazne obmedzila našu imunitu.

AKO CHLAPSKY BOJOVAŤ PROTI CHOROBE COVID-19
Povedzme to otvorene bez rúška: nejde o žiadnu pandémiu, ale iba o takú menšiu 
chrípôčku, preto netreba nasadzovať rúška, umývať si ruky a dodržiavať nejaké od-
stupy. Overené pramene neuvádzajú, že by Pilát Pontský mal pozitívny test napriek 
tomu, že si umýval ruky dokázateľne iba jediný raz v známom procese s kráľom ži-
dovským, samozrejme, bez rúška. Ani početní diváci by s rúškom na ústach nemohli 
volať po ukrižovaní, pričom ich tam bolo bez odstupov ako nasáčkovaných. Proste 
o nejakom Covide XIX niet ani u jedného zo štyroch evanjelistov ani ň! A kvôli nejakej 
chripôčke bola škoda namáčať brko.

AKO ZÍSKAŤ MAGISTERSKÝ TITUL
Titul Mgr. nie je skratka slova magor, ktorý sa pri písaní diplomovky nadrie ako mulica. 
Na to, ako sa vyhnúť takejto drine, stačí len vstúpiť do vysokej politiky a napísaním 
diplomovky si bez výberového konania najať nejakého riťoleza. Ten ju napíše z titulu, 
že vy na zisk titulu nemáte čas, lebo pracujete pre národ ako taký magor. Žiaľ, tento 
skvelý postup je na zaostalom Slovensku neznámy a uplatňuje sa len v zahraničí.

AKO SI ZVÄČŠIŤ BYT
Ak v byte s veľkosťou pod 10 štvorcových metrov bývate s manželkou, ktorá po svad-
be nadobudla rozmery hrocha, takže keď sa v posteli chcete obrátiť na druhý bok, 
musíte vyjsť do predizbičky, tak je najvyšší čas na rozvod. Ale pozor! Ak sa chcete 
znovu zosobášiť, tak výhradne s anorektičkou a pod podmienkou, že vám do bytu 
nedotrepe aj svoju matku. Lebo potom by ste sa na druhý bok museli ísť obracať za 
hranice mimo vášho bytu.

AKO BOJOVAŤ PROTI POTRATOM
Niektoré ženské sa drzo stavajú proti potratom, ako by to bola ich vec a nie mužov. 
Najmä kňazov, ktorí žijú v celibáte a príkladne milujú všetky dietky, nielen svoje. Tí by 
na výškrab nešli ani za toho Pána, aj keby hneď išlo o porodenie debila. Lebo aj v tom-
to prípade ide o celospoločensky prospešný záujem. Veď keby nebolo debilov, koho 
by niektoré politické strany získali na svoju stranu?

AKO SI ZACHRÁNIŤ ŽIVOT
S plnšou peňaženkou treba v noci navštíviť miesta, kde sa to gangstermi len tak hemží. 
Keď vás oslovia, že život, alebo peniaze, odovzdáte im, samozrejme, peňaženku. Lenže 
pozor! V peňaženke nesmiete mať primálo, aby ste lúpežníka nenasrali a prípadne ne-
prišli o život, ale ani nie priveľa, aby ste nezomreli od hladu.

AKO BOJOVAŤ ZA MUŽSKÉ PRÁVA
Bojovať proti diktatúre žien je mimoriadne náročné, ale dá sa to vytrvalou prácou už 
od prvého dňa manželstva. Napriek manželkiným rozkazom si umývajte zuby iba raz 
do týždňa, spodky si vymieňajte iba raz do mesiaca a ponožky iba z pravej nohy na 
ľavú. Okrem toho každodenne treba pri jedle prdieť a po jedle grgať. Ak vás náhodou 
manželka dorazí, netrápte sa, lebo ste padli v boji za mužské práva. Predsa radšej 
nebyť, ako byť otrokom.

AKO SA TEŠIŤ ZO SPIEVANIA
Aj ľuďom bez hudobného sluchu určite spôsobí veľkú radosť, keď pri výsluchoch ko-
nečne zaspievajú členovia zboru, ktorý zaistila NAKA, čo usilovne maká. V tomto prí-
pade sa nemusíme hádať, kto akým hlasom spieva, či sopránom, hrdinským terorom 
alebo basom. K radosti zo spevu nám postačí univerzálna hudobná škála, aby všetci 
boli basisiti.

Ján GREXA

Marcel KRIŠTOFOVIČ

VÝSLUCH PATOLÓGA
V súdnom procese robí vrahov 

obhajca krížový výsluch patológa:
„Než ste podpísali úmrtný list, 

skontrolovali ste pulz?“
„Nie.“
„Počúvali ste, či mu bije srdce?“
„Nie.“
„Vykonali ste skúšku dychu?“
„Nie.“
„Takže, keď ste podpísali úmrtný 

list, neboli ste si istý, či je ten človek 
mŕtvy, však?“

„No, poviem to takto: Mozog 
toho chlapa som mal v krabici na 
stole. Ale je možné, že behá niekde 
vonku a venuje sa právu.“

ZÁ
HA

DA

SUDCA
Posudzoval mnoho prípadov
bez glorioly a pátosov
Prišla však preňho ťažká chvíľa
rozhodnúť mal o osude svojho 
syna

ZÁCHRANÁR
Keď za lekára študoval
nepomyslel že bude záchranár
Naplno sa mu otvorili oči
keď stretal smrť zoči-voči

ASFALTÉR
Na parnom valci pracoval
cesty denne asfaltoval.
Robotu a život mal ťaživý
skončiť pod valcom mal vidiny

NOVOROČNÝ SĽUB
Rozhodol sa pre novoročný sľub
dať si vytrhnúť zub
Bolo však po veľkej radosti
išlo o zub múdrosti

Jaroslav CIBIČEK

Ro
m

an
 JU

RK
AS

TRI Z OÁZY
Na chodbe súdu kričí účastník konania:
- Vy, advokáti, sa môžete hanbiť ! Predávate 

spravodlivosť za peniaze.
Okoloidúci sudca mu hovorí:
-To chcete, aby takú vzácnosť rozdávali 

zadarmo?

Idú dvaja mládenci oproti sebe. Ten, ktorý má 
cez chrbát prevesenú gitaru, hovorí:

- Ja som za rock.
Druhý, ktorý má cez chrbát prevesenú metlu 

odpovedá:
- Ja som za metal.

Všimol som si, že naše Rómky fajčia len tie 
cigarety, na ktorých nie je nápis:

FAJČENIE ZNIŽUJE PLODNOSŤ

(Zo sociálneho zariadenia OÁZA nám poslal 
„hluchý DJ“ Norbert FENĎA)

CIGARETY
Príde chlapík do trafiky, chce si kúpiť cigary. Trafikant mu ich 

predá a fajčiar číta varovanie: „Fajčenie spôsobuje impotenciu.“ 
Chvíľu rozmýšľa a potom sa predavača pýta: „Prosím vás, 
nemáte tie s tou rakovinou?“

NEVERA
Vrabčiak drahý, nečvirikaj,
skončí hádky prológ,
ten prstienok na nohu mi
dal dnes ornitológ.

SEKRETÁRKA
Každý deň chodila na diktát
k šéfovi šarmantnému.
Len čo ju požiadal o ruku,
začala diktovať ona jemu.

Emília MOLČÁNIOVÁ
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VYSVETLENIE

Prečo rajská záhrada zanikla? Lebo nebola 

chránená vysokým múrom ako každý poriadny 

súkromný raj na Zemi

Milan KENDA

ČERTOVSKÉ OBRÁZKY ĽUBA RADENU

Zvážení bumerangovníci, keďže opakova-
nie je matka múdrosti, opätovne si pove-
dzme, že spánok je útlm činnosti orgazmu, 
totiž organizmu i časti hlavy, čiže sídla ro-
zumu po bokoch čela, teda sluchov, resp. 
spánkov. Ja osobne mám snivú povahu až 
charakter a tak chodím spávať so sliepka-
mi. Prevažne odpočívam na vavrínoch, lebo 
som ľudový vykladač snov. No, dosť už 
bolo teórie, poďme hneď a zaraz do praxe.

Celú noc ste v spánku konzumovali 
ovocie aj zeleninu v spoločnosti masé-
rov, striptérok a politických trasorítok?
Po prebudení to zbytočne nepreháňajte 
so svojou obľúbenou kýškou, lebo nedo-
behnete.

Ocitli ste sa v kolektíve ošípaných v py-
žame či nočnej košeli?
Po opustení postele, lôžka či váľandy ne-
vytláčajte si vyrážky, pretože v najbližšom 
čase nebude vaším nepriateľom alkohol, 
ale… nechajte sa prekvapiť. A pokiaľ vám 
ktosi bude vravieť prasačinky (ľudia sú 

svine) a na dôvažok vás pozve na zakáľač-
ku, v prvom rade zagratulujte pozostalým. 
Kvik!

Pili ste celú noc grog v spoločnosti bý-
valých partizánov?
Ráno po noci vyzeráte čím ďalej, tým lepšie 
a čím bližšie, tým horšie. A tak si vyvetraj-
te hlavu, nasaďte parochňu, partnerke či 
spoločníkovi parohy a budete šťastní po 
prvom šľuku, v druhom ťahu, pred tretím 
hltom a pri piatom glgu.

V spánku pochlebujete, lichotíte, pri-
takávate, zaliečate sa a podlizujete sa 
šéfovi?
Odteraz snívajte iba s otvorenými očami 
a okuliarmi, aby ste nezaspali vývoj.

P.S.
Niektoré problémy sú také naliehavé, že 
nám nedajú spať ani v práci, takže v naj-
lepšom treba prespať. Teda dobrú noc 
a sladké sny!

Teda dobrú noc a sladké sny!
Chŕ, chŕ, chŕ… Milan Sibyla (n) LECHAN

ŽELEZNIČNÉ UZLY A PF 2021 LACA TORMU

2 x O ZLATEJ RYBKE
Policajt chytí zlatú rybku a tá mu sľúbi splniť tri želania, keď ju 
pustí. Chvíľu premýšľa a potom jej hovorí:
- Občiansky, technický a vodičský preukaz!

• • •
Miestny zbohatlík sa doma nudí a tak ide na ryby. Keďže sa mu 
zvykne dariť, čoskoro chytí nie obyčajnú, ale rovno zlatú rybku. 
Tá na boháča len pozerá, nič nehovorí a tak jej on vraví:
- No tak už hovor, aké máš želania?

PRIŠLO NÁM POŠTOU AJ MEJLOM OD ZNÁMYCH 
OSOBNOSTÍ
Chto ňečita Bumerang, s tim je češko vijsc na jednu drahu / Benjamin 
NETANJAHU

Čtu Bumerang, když nevím, kde mě tlačí bota / Luděk SOBOTA

Kto nečíta časopis Bumerang, je dutý / Ornella MUTI

Keby som si aspoň raz týždenne neprečítal mesačník Bumerang, cítil by som 
sa ako úplný chudák / televízny zabávač Mišo HUDÁK

Niet lepšej pohody cez sviatky ako mať telo v horizontálnej polohe na gauči, 
v jednej ruke denník Šport s prílohou mesačníka Bumerang a v druhej vianoč-
ná salónka / Jožo GOLONKA

Tento humoristicko-satirický Bumerang vo mne vyvoláva podobné vášne ako 
novembrová revolúcia zamatová / prezidentka Zuzana ČAPUTOVÁ

Časopis Bumerang sledujem a držím vám palce. Píšte smelo, odvážne, 
nebojácne, vtipne a ostro, len by ste mali myslieť aj na zadné dvierka / Iveta 
RADIČOVÁ, bývalá premiérka

Teraz sa to slobodne publikuje, keď sme vám tú možnosť vybojovali v onom 
novembri na tribúnach. Na to, milý Vico, nezabúdaj! / Jano BUDAJ

MINISNÁR PRE ZAČÍNAJÚCICH I POKROČILÝH SEDMOSPÁČOVJEDEN SILVESTROVSKÝ
Stretnú sa dvaja policajti 

a jeden vraví:
- Tak som počul, že tohtoročný 

Silvester bude v piatok.
Druhý sa zľakne a povie:
- Len aby to nevyšlo na 

trinásteho.

Kedz nevladzeš 
dzvihnuc ženu, tak še 
ňeopovaž povedzec, 
že pribrala!! Povedz 
radšej, že ši dajaky 

slabý a prežiješ

Podgurážený muž sa 
rozčuľuje:
- Ja že som opitý? Veď od 
rána som vôbec nič nejedol.
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Moje Vianoce sú jedlička, sneh, darčeky a prázdna peňaženka

M. KOCKA

…a DEREŠ Andreja MIŠANKA

KRAČÚNOVÉ 
DŽGANCE
Elementy:
• 4 kg popučeného hrášku
• parmezánové hobliny
• 517 g žervé
• 60 g gorgonzoly
• Škrabka na zemiaky
• 2 balenia ančovičiek
• 2,5 l hľúzovkového oleja
• 1 horčičné semienko
• 3 strúčiky soli

Ako ďalej:
Kapra narežeme na plátky a namočíme 
v mlieku, kde ho necháme plávať cca 
4 hodiny. Paštrnák ošúpeme, múku 
vykôstkujeme, prelejeme koňakom 
a flambujeme od vidím do nepočujem. 
Kuracie prsia odhalíme, nakrájame na 
márne kúsky a pridáme ku zmesi. Počas 
grilovania rúru ani hubu neotvárame. 
Podávame s baraními rohami. Mňam!

P. S. Jedlo musí byť vždy chutné. Prvé 
jedia oči.

Dobrú chuť vám naháňam!
Milan „Senior“ LECHOKOVAL,

kuchárska diva

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

tieto kontakty: e-mail: fedorvico@gmail.com, poštová adresa: Fedor Vico, 
Weberova 2, 080 01 Prešov. Informácie na pevnej linke: 051/77 31 474, mobil: 
0904 225 701.
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Každý vie, že 
zdravie sa nedá 
kúpiť, len lekári to 
ignorujú

T. LARGE

B A Č I K O V A 
M U D R O S C
A to co je toten 
zostatkovy alkohol? 
Bo mňe nigda žadny 
ňezostane.

:Najbližšie číslo 

časopisu Bumerang 

nájdete vložené v denníku 

Š p o r t

v sobotu 

30. januára

DEREŠ FEDORA VICA

s
JEDINÁ OTÁZKA

ALEBO

VY SA PÝTATE, 
A Milan LECHAN ZA 

REDAKCIU ODPOVEDÁ
Otázku nám poslal Dodo P. z Martina.

- Pán Lechan, ako čitateľa a pisateľa by ma zaujímalo, bez ktorých ľ udí si neviete predstaviť slovenskú literatúru?
- Bez čitateľov kritikov. No na 
niektorých recenzentov sa nijakovsky 
už roky nedá spoľahnúť. Knihy, ktoré 
chvália, môžu byť aj dobré.

Štatistika hovorí, 
že každá štvrtá žena je šťastná.

Z KALENDÁRA
NA LEPŠIE ČASY
3. január – Daniela
Neskáčte k Daniele
do veľkej postele
pod perinou ležkať.
Skrýva si tam ježka.

20. január – Dalibor
Dalibora láka hora,
nosí však parohy.
Ak tam stretne poľovníka,
môže byť nebohý.

26. január – Tamara
Dávam si inzerát,
že by som veľmi rád
vymenil ojazdenú Tamaru
za zánovnú Samaru.

Marek BALÁŽ

Bruno HORECKÝ

Peter GOSSÁNYI

DORUČENÁ SPRÁVA
Do krčmy vletí oknom 
valček na cesto. 
Výčapník ho zodvihne a 
zavolá:
- Jozef, poď sem, prišla 
ti esemeska.

Ivan sa čuduje:
- Počúvaj, Fero, ako to, že mi vraciaš len dvanásť eur, keď som ti 
požičal trinásť ?
Keď ja som si myslel, že si poverčivý.

RAŇAJŠÍ DIALÓG PO SILVESTROVSKEJ NOCI
- Včera som nebol veľmi opitý?
- Vôbec nie, miláčik. Vzal si sprchovú hadicu do náručia a prosil si ju, aby 

prestala plakať.


