BUMERANGY VšETKýCH KRAJÍN, VRáťTE SA!
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LÍŠTIČKA

❶ Poznáte nejakú (máte ne
jakú
vlastnú) definíciu humoru?

Líštička má
kožuch nový!
Chválila chvost
lišiakovi…

Vraj je humor vlaha, rosa. Viete si predstaviť život bez vody, teda bez humoru? Tam kde zanikne smiech vzniká
zakliata pochmúrna krajina, veď úsmev,
smiech je nad zlato.
❷ Stala sa vám niekedy humorná
(veselá) príhoda, ktorá by mohla pobaviť aj našich čitateľov?

Ján Heinrich

Nedávno v Pezinku pred vystúpením
ma príjemne rozptyľoval milý požiarnik
Jozef D., ktorý sa mi prihováral. „Viete,
vy ste v skutočnosti taký iný!“ Prebudil
vo mne zvedavosť. „Aký iný?“ A on len
zahováral. „No tak už povedzte, aký?“
„No, taký… milý… inteligentný… dedo.“
Ešte som s takou dobrou náladou
neúčinkoval. A už celkom nahlas som
sa rozosmial, keď som čítal, že v USA
kandiduje do parlamentu 93-ročný na
ďalších 6 rokov a hovorí: „Nechápem,
prečo všetci hovoria vek, vek, vek.“
❸ Ktorá oblasť spoločenského života je podľa vás najväčším inšpirátorom humoru?
Komunálna sa vyčerpala a celkom zunovala. V demokratickom štáte
„v zábehu“ strážcom hygieny spoločenského života a najmä teda politiky,
je humor a (bože, aké nebezpečné slovo) satira.
❹ Ak máte - mohli by ste nám
prezradiť rebríček:
a) najveselších politikov
b) najsmiešnejších politikov?

PO INAUGURÁCII

Podsvetie nezaháľa
ale tvrdo maká,
vybavuje amnestiu
pre toho pána na Ká
.

Eva Jarábková-Chabadov
á

Aspoň zo zdvorilosti

Ak nemáš dôvod usmievať sa,
môžeš sa usmievať
aspoň zo zdvorilosti.
Ak nemáš dôvod byť zdvorilý,
potom úsmev čoskoro prejde –
aj iných.

Marián Hatala

Všetci sú veselí, podľa toho, kde sa
veselia. Či len medzi svojimi, alebo sú
schopní byť zábavnými aj pred verejnosťou, nie iba v straníckych izolačkách. Schopnosť vystaviť sa smiechu,
je u nás vzácna. Obecenstvo si ju zatiaľ
veľmi necení.
Z autentického záznamu A. Novotného
na predsedníctve ÚV KSČ 5. 9. 1967:
„Někdy člověk, když čte ty projevy, tak
doopravdy, to vám řeknu, jsem překvapen mnohými věcmi, jak se na situaci
pohlíží. Ja mluvím tak a druhý hovoří
tak. Ja kritizuji to a druhý to chválí.
Kruci, kdo má pravdu? Má on pravdu,
nebo já mám pravdu? Znovu se na to
podívám a vidím, vždyť přece já mám
pravdu…“

U lekára: „Slečna koľko ste
mali sexuálnych partnerov?“
„Troch.“
„Hmm, to nie je veľa…“
„Máte pravdu, pán doktor,
veď to aj bol pekne nudný
víkend.“

INTIMITA
Zašli si do bistra
s hracou skriňou skvelou
na dve deci vína
a sto decibelov.
Milan KENDA

❺ Máte obľúbenú anekdotu?
Pribehnú valasi za bačom: „Tam na
šichtúne vaša Mara a Ondro sa…. onô…
stískajú, tam…!“ Bača rozvážne dôjde
blízko miesta. „A veď to neni môj šichpokračovanie na strane II…

Hlavnú cenu na 24. ročníku medzinárodnej súťaže kresleného humoru a satiry v Brezne získal Jitet KUSTANA z Indonézie. Viac o súťaži nájdete na str. 7.

Sedliak prijíma nového
kočiša:
- A rozumiete koňom?
- Prečo? Niečo hovorili?

II
túň.“
❻ Stali ste sa niekedy objektom
žartovania? Ako to na vás pôsobilo?
Áno, objektom, dokonca terčom. Tóno
Mrvečka ma tak parodoval, že som
sa nespoznával. Ale všetci sa smiali.
Miesto pozdravu mi vravel:
„Hoď svoje lieky psom!“ (Citát
z Macbetha, ktorého som hral.) A celá
chodba sa rozsvietila smiechom. Asi
som naozaj nie samoľúby, či márnomyseľný (po česky ješitný).
❼ Je pre vás humor nevyhnutnou
súčasťou života, alebo sa bez humoru pokojne zaobídete?
Aj keď som založením skôr do smutna zafarbený, humor mám rád, najmä
zrodený z chvíle, na vtipoch sa dlho
neviem zabávať. Ale vtipný slovný šerm
v konverzácií uznávam. Môžu ho pestovať len tí, čo sa majú v skutočnosti radi
a vážia si jeden druhého. Humoristov
vyhľadávam. Dibarbora, Gregor, Mrveč-
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ka, v súčasnosti M. Markovič. Bol som
na desiatkach jeho vystúpení ako hosť.
Sú to malé slávnosti smiechu. Som rád,
že sa rodina humoristov utešene rozrastá.
❽ Chcete sa sám seba na niečo opýtať? Ak áno, dajte si na svoju otázku
aj odpoveď.
Myslíte, pán Chudík, že takými rečičkami nejako zabodujete? Veď by som aj
chcel, ale po sedemdesiatke už sa treba
striehnuť. Kto chce „bodovať“, musí mať
dobrú pamäť, aby si nepoplietol mocných. Tak ja radšej hovorím pravdu. Tú
si lepšie pamätám.

Naivný su
Naivný su jak to dzecko,
že politik by nescel šecko,
že v záujmňe čovjeka,
vykrikel by Heuréka!
Zapomňel na lavú, pravú,
uspokojil túžby davu,
zapomňel na konfesiju,
službu híčkal, híčkal si ju.
Uctil tento princíp vyšší,
spory nechal na žaby, myši.
Nech postaví pomňík ludu,
z teho sňeňá, aj z teho bludu.

Rozhovor bol pôvodne uverejnený
v Bumerangu č. 10, 13. mája 1996.
Ľubomír Juhás

Ak sa vám zdá, že musíte vo svojom živote niečo zmeniť, tak sa vám to nezdá.

Pane Bože, prosím, daj,
nech do huav im vejde ráj!
Nech sa chycá rozumu,
bes špárátek aj rumu!
Dedo Pejo

Vlado Mešár

Melódie aj s komentárom
••Pásol Jano tri voly u hája… bude ich viac, ak sa zníži počet parlamentných poslancov.
••Anička, dušička, nekašli… navštív lekára a vyber si nejaký ďalší
nový pilier zdravotnej poisťovne.
••Tichá noc, všetko spí… a kriminálnici vyrážajú do ulíc.
••Cestička v údolí, srdce ma zabolí…keď vidím, že je ešte stále rozkopaná.
••Anička, dušička, kde si bola… bola som sa prihlásiť na úrade práce.
••Išiel Macek do Malaciek šošovičku mlátiť… mohol by zájsť aj do
parlamentu prázdnu slamu mlátiť.
••Široká cestička, vedie k nám cez lesy… a po nej kráča počerný
šuhaj na poštu pre sociálnu podporu.
Milan Kupecký

VŠETCI ĽUDIA BUDÚ BRATIA

Jedného dňa sa stalo, že zmĺkli zbrane na celom svete. Nikde
nezneli výstrely, nebolo počuť výbuchy, utíchol nárek ranených,
stony umierajúcich.
Vzácny okamih, jedinečný, doteraz v dejinách nepoznaný.
V ten deň sa minula munícia…
Ľubomír JUHAS

Andrej MIšanek

Fero MRÁZ
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slovník (takmer) cudzích slov
Toto latinské slovo znamená vášnivú,
slepú horlivosť za dajakú ideu, myšlienku,
politiku atď. Latinské je, samozrejme, len
pôvodom, adaptovali sme ho, osvojili sme
si ho a mohli by sme menovať celý rad
fanatikov, teda vyznávačov fanatizmu,
nemeckých, ruských, francúzskych, maďarských – a, samozrejme, slovenských.
Fanatik ide za svojim cieľom hlava-nehlava. Nezriedka aj tak končí – s rozbitou
hlavou, alebo dokonca bez hlavy, to sú
riziká fanatizmu.

FANATIZMUS

Nebyť fanatikov, nebolo by na svete toľko
zla. Ale na druhej strane, nebyť fanatikov,
prišli by sme o mnoho dobrého i o mnoho
krásneho.
Lord Russell definoval fanatizmus týmito
slovami: „Človek je fanatik, ak si myslí, že
nejaká jedna jediná vec je natoľko dôleži-

Dušan Junek, 1968

ZHAVRANELÍ

BRATIA

Čo budeme robiť, m
ilí bratia,
keď sa nám z nemoc
níc
aj posledné sestry st
ratia.
Eva Jarábková-

Chabadová

Sprievodca v múzeu vraví:
- Tak táto veľká lebka patrila Napoleonovi.
- A tá malá?Tá je z doby, keď mal desať rokov.

III
tá, že úplne prevažuje nad všetkými ostatnými.“ A teraz si už len do tohto vzorca
dosaďte fyzika, básnika, zamilovaného
človeka, vodcu či predsedu nejakej strany alebo hnutia. Ľudstvo, samozrejme,
neohrozujú fanatici pohrúžení do svojej práce, ani ľudia slepo zamilovaní. (Za
predpokladu, že sa nezamilovali do iného
fanatika.)
Sme vôbec ohrozovaní fanatizmom?
Pokiaľ, čo i len pár ľudí vzýva vojnového
zločinca, alebo akéhokoľvek iného zločinca, ktorý stál na čele štátu (v čase vojny
či za reálneho socializmu) za spasiteľa
národa – ohrození sme. Fanatizmus dáva
pohodlný pocit spoločnej činnosti. Fanatická skupina ľudí má uspokojenie z toho,
že každý jej člen je priateľom každého
iného člena. Všetci sú oslovovaní tou
istou vecou alebo osobou. Každá politická strana (nakoniec aj každý športový
klub) má svoju skupinu fanatikov. Ohroziť
ich dokáže len niečo, čo ich rozptýli, čo
ich zneistí. Medzi neistoty davu (jednej
z organizačných foriem fanatizmu) patrí
humor. Preto, každý fanatizmus je vážny,
a pokiaľ sa o humor pokúša, je to humor
pokleslý, prvoplánový, fanatický. Preto sa
každý diktátor, fanatik, na ceste k moci
zbavuje humoristov. A tým ostáva jediné – stať sa fanatikmi svojho remesla
a tým vlastne aj poslania.
Píše Miroslav VICO
Kreslí Fedor VICO

Láska je zázrak prírody.
Ako starne, vracia sa je zrak aj sluch.
Tomáš Janovic

ODPOČUT

É

Mladý muž te
lefonuje do ad
vokátskej kancelárie
:
- Pán advoká
t, včera večer
na bále
sa istý muž vy
jadril o mojej
manželke, že je štet
ka. Čo mám ro
biť?
- Nevoďte ju vi
ac na také mie
sta,
kde ju poznajú.

SMIECH CEZ SLZY
Až mi je do plaču,
čo všetko je tu na smiech…
Pavel Taussig

UFO GRAMY
Tom áša Majerníka

ÉRA SLUŠNOSTI

Slovensko má prezidentku,
čujte ľudia v kozme!
Správna matka deťom vraví:
ďakujme a prosme.

NARODKY V UFÓNSKU

k,
Vedúci družstva hádzanáro
.
na chrbte stovka krížikov
Mačanku mali variť nárok
ufónky iba v lajblíkoch.
čísla opakujeme,
(Tento ufogram z minulého
jeho prepisovaní
pri
lo
lebo vinou redakcie doš
)
lepu
k prek

Milan Hodál

hokejky i ľad. Vid. obrázok č. 1.

SPRÁVY
SLOVENSKEJ
MALEJ
STRANY
Čo- to o hokeji
Len nedávno sa skončili majstrovstvá
sveta v hokeji. Tak sa mu budeme trochu
venovať aj na našej straníckej pôde. Sme
hokejová krajina, aj keď nemáme dva
slušné hokejové štadióny, aby sme mohli
v dohľadnom čase opäť usporiadať majstrovstvá sveta.
Tak ako každý šport, má aj hokej svoje
dejiny. Menil sa výstroj, menili sa pravidlá,
menila sa predstava o tom, do akej miery môžu do hry zasahovať diváci. Tu na
dobovom obrázku vidíme vhadzovanie
puku (tzv. buly). Zrejme sa vhadzovalo
i hralo skôr ako boli vynájdené korčule,

Ale k súčasnosti. Niekedy sa okolo hokeja
premelú také absurdnosti, že by sa dalo
povedať, že hokej na straníckej pôde nie
je nijakým anachronizmom. Na otázku
(mimochodom televíznu) kedy bolo Česko-Slovensko prvý raz majstrom sveta
v hokeji, v roku 1947 alebo v roku 1949, je
ľahká odpoveď – nikdy. Pretože republika s takýmto názvom v tom čase neexistovala. Ak by išlo o Československo,

Kompromis je umenie rozdeliť koláč tak,
aby si každý myslel, že dostal z neho najväčší kus / A. Nonym

PRIŠLO NÁM POŠTOU ZO ZÁHROBIA
•• Tu v Anglicku je často hustá hmla, ale napriek tomu som už Bumerang v našich
končinách zmerčil / Wintson Charchil
•• Je to škoda, že Bumerang nevycházel za mého života. Rád si ho prolistuju, protože
v každém čísle je několik dobrých hlášek / Jaroslav Hašek
•• Zo všetkého, čo som doteraz videl a čítal je jednoznačne najlepší Bumerang. Všetko
ostatné sú iba imitácie a obyčajné gýče / Fridrich Nietzsche
•• Ani sa mi nechcelo veriť, ale tu vo filmovom nebi sa povráva, že v Taliansku stoja na
Bumerang fronty / Karlo Ponti
•• Verte mi, ja viem, čo je to peklo. Ale čítať si niekde na kubánskom pobreží Bumerang a poťahovať si pri tom z cigáry, tak si predstavujem raj / Ernest Hemingway
•• Ako to vidím zhora, časopis Bumerang medzi humoristickými časopismi na Slovensku (ak nejaké ešte sú) jednoznačne udáva tón / bývalý americký prezident Georg
Washington
•• Hovorila mi hájnikova žena, že tam, na tom malom, ale krásnom Slovensku každé
dva týždne na denník Šport s prílohou Bumerang čaká ľudí dav / Pavol Országh
Hviezdoslav

tak by mohla takáto anketová odpoveď
v alternatívach znieť:
a/ v roku 1947
b/ v roku 1949
c/ v roku 1947 aj v roku 1949
V takomto prípade by bola aktuálna odpoveď „c“, teda, že Československo bolo
majstrom sveta v roku 1947, aj v roku
1949.
Alebo také ovplyvňovanie spisovného
slovenského jazyka. Komentátori vyškrtli zo základnej slovenskej zásoby
slová ako „útok“ či „obrana“, a nahradili
ich (ale v plnom rozsahu, ani raz sa nepomýlili) slovami „ofenzíva“ a „defenzíva“.
Podľa tejto jazykovej úpravy, aj keby jej
požehnal jazykovedný ústav, by sa jedno
z našich ministerstiev už nemohlo volať
„ministerstvo obrany“, ale „ministerstvo
defenzívy“.
No ale tak pre poriadok, aby sme si potvrdili ako hokej zasahuje do politiky,
alebo skromnejšie do politických roz-

hodnutí, ešte jedna historická snímka
(obrázok č.2). Zatvárenie kohútikov ply-

novodu a ropovodu krátko po tom, ako
Československo v roku 1969 porazilo
v hokeji Sovietsky zväz 2:0 a 4:3. Za pravosť dokumentárnej snímky však už po
tých rokoch redakcia neručí.
-mv-
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Vlado Mešár
Vladimír Jiránek
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Jarda Dostál

Rasťo Visokaj

Fero Bojničan

Veci, o ktorých viete pomerne málo

Psia Láska

••Vedci zo Švédska sa presťahovali do Fínska, keďže potrebujú prísť na iné
myšlienky.
••V Čachticiach žije rodina, ktorá z diaľky vyzerá ako kombajn.
••Vedci prišli na to, že zemiak sa hýbe takou istou rýchlosťou ako kaleráb, len
nesmiete doňho fúkať.

Psíča ti prsty líže
Vrtí sa vrtký chvost
Vnorený do negližé
Jazyk je Lásky Most

Adela & Sajfa

Psia Láska nevybledne
Vrtichvost nečuší
Šteniatko neposedné
Ťaháme za uši
Plamienky od Praveku
Zračia sa v pohľade
Od Prapsa k Pračloveku
Pavúk sa prepradie
V dôvere vše sa plazí
Vlúdi sa do priazne
Keď sa Pes odpovrazí
Rytier je bez bázne

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 1973
•• Ohľaduplnosť v medziľudských vzťahoch neraz pripomína zdvorilý dotaz na adresu
prasaťa: či mu vyhovuje termín zakáľačky.
•• Duša moderného človeka sídli v pneumatike.
•• Parte je radostná správa pre dlžníkov a zdrvujúca pre veriteľov.
•• Niektorí majitelia drahých automobilov otáčajú volantom s takým výrazom, ako
keby otáčali kolesom dejín.
•• Relativita je zákerný úkaz. Spôsobuje, že hodina v bistre je podstatne kratšia ako
hodina v kameňolome.
•• Kto urobí dieru do sveta, sám do nej padne.
•• Čoskoro sa už začnú aj bežci na prekážkovej dráhe vyhovárať na objektívne prekážky.
•• Svojich nasledovníkov najlepšie zrátaš v slepej uličke.
•• Pripomína chybné mlynské koleso. Má iba dve lopatky, no verí, že on poháňa rieku!

Bruno Horecký

Z lyriky

Babka sa pýta vnuka:
- Ferko, ako sa máš? Je všetko v poriadku?
- Áno, všetko je fajn, len s tvojou dcérou sú problémy.

Padajúc na tridsiatok
Prichodí na Psa mráz
Nie vždy má Láska sviatok
Vĺčence vyjú v nás
Psia Láska nehrdzavie
Len sa tak potĺka
Pripíjam na Psie Zdravie
Pripíjam – na Vlka!
Drago MIKA

Zakvitol rozmarín
u našich dverí,
nastolil som svojej
mi- mi- milej
otázku dôvery.
Túžim pohladiť
tvoju belostnú šiju,
k tomu bodu
som zameral
živú diskusiu.

Dvaja páni sedia v parku na lavičke a jeden zrazu
vraví:
- Vy asi nie ste ženatý, však?
- Prečo si to myslíte?
- Lebo sa stále usmievate.
Dežo a Gejza vezú na bicykli vrece piesku. Zastaví ich
policajt a pýta sa:
- Čo máte v tom vreci?
- No ta pisok, pan policajt.
-Policajt skontroluje vrece, mávne rukou a odchádza.
Keď sa vzdiali, Dežo sa nakloní ku Gejzovi a hovorí:
- Vidziš, tak še kradnu bicigľe.

Bruno Horecký

Q.M.P.

V
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„Treba sa neustále vzdelávať a študovať,“ hovorieval vedúci Františkovi.
„Neustále sa treba vzdelávať a študovať,“ hovorieval vedúci Jozefovi.
„Študovať a vzdelávať sa treba neustále,“ hovorieval vedúci Šaňovi.
A tak sa František pustil do štúdia odbornej literatúry, Jozef do diaľkového štúdia na technike a Šaňo si urobil večernú priemyslovku. Bez
vzdelania sa dnes človek už nikam nedostane.
Dnes už je Jozef inžinierom, Šaňo sa stal majstrom a postúpil do
vyššej platovej kategórie a z František sa vypracoval na vynálezcu,
zlepšovateľa a vzorného pracovníka.
Ale ich vedúci, ktorý nič neštudoval, je ešte stále iba ich vedúcim.
Peter Petiška

Miro Vico

Vrcholom márnomyseľnosti je nechať sa spopolniť kvôli
chvíľke rozptýlenia.
Ján HEINRICH

Poriadna žena má vždy doma poriadok, navarené, napečené, je
upravená, milá a usmiata. Začínam mať podozrenie, že som muž.

Rasťo Visokai

Evita

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

sáhnout až:
a) do rezervoáru
svých sil
b) na dno
c) na Kladno
o malé Kladno

Eja Kulovany

Jágr hlídat
a) sekuriťáky
b) poldy
c) Poldi

5. Legendární
2. Nejoblíbenější
osmašedesátka si
polévkou Tomáše
po skončení sezóny
Plekance je:
oholila:
Ač je to k nevíře, a) fazolová
a) vousy
kladenští rytíři jsou b) čočková
b) licousy
zpět mezi hoke- c) vondráčočková
c) Hnidousy
jovou elitou. Tým
kolem legendární- 3. Za skvělou kon- Správné odpovědi
ho Jaromíra Jágra dicí Rytířů v baráži spolu s nasbíranýúspěšně dokončil stojí:
mi puky posílejte
svou misi v baráži a) tréninkový tábor k Jágrovým do Hnio hokejovou ex- b) tréninkový lágr
dous, případně na
traligu a po pěti c) tréninkový Jágr
adresu Šárky Kubelletech se vrací mezi
kové. Iny Puhajkové,
tuzemskou hoke- 4. Kladenský zimák Andrei
Verešové
jovou
smetánku. při oslavách nechal a dalších a dalších.
Jakkoliv se tento
příběh může zdát Quíz Fámyzdatu
jak ze školní čítanky,
parta kolem slav- Jaká lanka nejčastěji do svých bomb
ného Džegra a jeho používají islámští teroristé?
parťáka
Tomáše Srí lanka
Plekance, to dokázala. A pokud i teď
máte nějaké po- Tisková oprava
chybnosti a nejste V minulém čísle Fámyzdatu jsme nes tím vším srovnaní, správně uvedli, že němečtí turisté byli
tak pak je náš ná- v rámci dovolené na Madeiře. Správsledující test přímo ně mělo být uvedeno, že byli v rámci
pro vás.
1. Rytíři si museli

dovolené na maděru. Omlouváme se
a děkujeme za převrácený autobus.

- Vieš po anglicky?
- Áno.
- Čo znamená „why“?
- Prečo?
- Len tak sa pýtam.

Vlado Mešár

Ladislav Belica
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Rozprávajú sa dvaja:
- Pôjdeme autobusom alebo pešo?
- No, podľa toho, čo príde skôr
Pri rozvode sa pýta sudca Dež
a, aké má dôvody
na rozvod.
- Ilona mi nevyhovuje v posteli,
pán sudca.
Jeho žena sa na to rozčúli a vrie
ska na neho:
- Dilino, ta calej osade vyhovu
jem, akurat tebe
nevyhovujem!
Poslal nám Milan Petrovič z Hloh

ovca

a

nekdoty
podľa
becedy

na

T

MARK TWAIN (1835 – 1910)
americký prozaik – humorista

Marka Twaina raz navštívil lekár, ktorý
mal krásny briliantový prsteň a stále sa
ním pýšil.
„Odkiaľ máte ten prsteň?“ spýtal sa nakoniec Twain.
„Od jednej milionárky, ktorú som nedávno liečil.“
„Ááá, rozumiem, dedičstvo!“ odvetil pohotovo Twain.
•••
Mark Twain raz napísal poviedku, v ktorej prirovnal svokru k novinám.
„Nechápem, prečo prirovnávaš matku
k novinám,“ povedala prekvapená spisovateľova manželka.
„Ako to, prečo? Chodí k nám predsa
denne!
•••
Keď bol Mark Twain ešte malý, veľmi
nerád chodil do školy. Dalo by sa povedať, že sa škole doslova vyhýbal. Neraz
za to dostal aj poriadny výprask. Raz
po takejto telesnej exekúcii si jeho otec
unavene sadol do kresla a vzdychol si:
„Ver mi, Sam, že keď si takýto uličník a ja
ťa musím takto trestať, bolí ma to rovnako ako teba.“
„Ja viem,“ vzlykal budúci spisovateľ, držiac si dolnú časť chrbta, „ale nebolí ťa
to tam, kde mňa!“
•••
Mark Twain dával raz k lepšiemu rozmarné historky z mladosti.
„Kedysi, ešte ako malý chlapec,“ začal
hovoriť medzi priateľmi, „som uvidel na
našej ulici voz s melónmi. Keďže nikde na okolí nikto nebol, neodolal som
pokušeniu… a skrátka a dobre, ukradol
som jeden melón a zabehol som s ním
za roh, že si ho tam zjem. Len čo som sa
doň pustil, prepadla ma zrazu neprekonateľná ľútosť…“
„To je jasné,“ povedal jeden z priateľov,
„ozvalo sa vo vás svedomie.“
„Možno,“ prikývol Mark Twain. „Len si
pamätám, ako som sa rozbehol späť
k vozu, položil som tam melón – no,
a vzal som si zrelší!“

Ľubomír Juhás

Blum, skôr než sa pustil do nejakej
väčšej obchodnej záležitosti, zašiel
do synagógy, kde sa s Hospodinom
dohováral:
„Veľký bože židov, ak sa mi s tvojou
pomocou tento obchod vydarí,
venujem tvojmu svätostánku tisíc
korún.“
Ale obchod sa nepodaril. Pred iným
kšeftom si Blum zašiel do kostola
Sv. Antonína Paduánskeho, kde sa
zaviazal podobne ako v synagóge.
„Sv. Antonín Paduánsky, ak mi
pomôžeš uskutočniť tento môj podnik,
vhodím do tvojej schránky na milodary
tisíc korún v hotovosti.“
Obchod sa vydaril, ale Blum sľub
nedodržal. Odobral sa naopak
do synagógy, kde smelo oslovil
Hospodina:
„Ty, bože mojich predkov, si jediný boh
vševediaci. Ty jediný si vedel, že keď sa
mi ten obchod podarí, že ti tých tisíc
korún aj tak nedám. Ale ten ich svätý
sa dal pokojne nachytať. No sú to
jednoducho gójovia!“
•••
„Ja by som mal pre vás nevestu, pán
Klein. Je to kus!“
„Ale mne sa ženiť vôbec nechce, pán
Gross!“
„Počúvajte ma, pán Klein. Čo je to za
život? Večne sa stravovať po krčmách,
ani neviete, čo tam zjete. Potom sa
vrátite domov, doma je chladno, pusto,
chceli by ste si s niekým pohovoriť –
ale ste sám a sám…“
„To je všetko pekné, ale čo keď tá žena,
ktorú mi núkate ani nevie poriadne
variť? Čo keď nevie zakúriť v peci?
A čo keď sa ona bude chcieť rozprávať,
práve keď mne sa nebude chcieť?“
„Vy ste ako malý, Klein! Kde je
napísané, že musíte stále sedieť
doma?“

•
Ž IDOVSKé
ANEKDOTy

ŽelezniČné uzly laca tormu

„Mama, keď sa vydám, budem mať
takého muža ako je otec?“
„Áno, srdiečko.“
„A keď sa nevydám, tak zo mňa
bude taká stará panna, ako je slečna
Winternitzová?“
„Áno, srdiečko.“
„Hm, to teda my ženy nemáme
bohvieaké vyhliadky do života.“
•••
„Pani Spitzová, váš manžel vraj bol na
love tigrov?“
„Áno, pred týždňom sa vrátil. Mal veľké
šťastie!“
„Áno? Ako to?“
„V Afrike totiž žiadne tigre nežijú.“
•••
„Ty, Móric, pokladník Mayer je lump!“
„Ale, ale, prečo, čo sa stalo?“
„Využil tvoju neprítomnosť a…“
„No tak čo, hovor!“
„… robil mi nemravné návrhy!“
„Opováž sa ma ešte raz takto
vystrašiť. Ja som sa už zľakol, že ušiel
s peniazmi.“
•••
Vojde pán továrnik Horowitz do
obchodu s obrazmi.
„Rád by som kúpil nejaký pekný obraz,
niečo pikantné.“
„Prosím. Čo by ste podali na toto?“
„Čo je, prosím vás, na tomto obraze
pikantné? Zavretá drožka a pred ňou
unavená kobyla!“
„No to áno, ale len na prvý pohľad. Ale
keby ste, pán továrnik, ráčili tušiť, čo sa
v tej zavretej drožke deje!“
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BOMBUROVA ŠABĽA
V Brezne sa uskutočnil už 24. ročník medzinárodnej súťaže
kresleného humoru a satiry
O BOMBUROVU ŠABĽU 2019.
Tohtoročnou témou bol ROBOT- moderná doba.
Súťaž sa opäť konala v dvoch vekových kategóriách, a to pre
autorov do 15 a nad 15 rokov.
V tej hlavnej, teda nad 15 rokov, ceny udelili takto:
1. Jitet KUSTANA (Indonézia)
2. Konstantin KAZANCHEV (Ukrajina)
3. Henryk CEBULA (Poľsko)
Čestné uznania získali: František Bojničan (Slovensko), Jan
Tomaschoff (Nemecko) Mileta Miloradović (Srbsko) a Dariusz
Dabrowski (Poľsko).
V kategórii do 15 rokov bolo takéto
poradie:
1. Martin BABINČÁK z Prešova
2. Laura Amalia LOPEZ z Heľpy
3. Sofia SOŠKOVÁ z Prešova
Čestné uznania získali:
Chiara Šuhajdová z Brezna, Ognien Stojanović zo Srbska
a Luká Galbavý zo Senice.

Perličky
kolia

ao
zo školy

• More má len jeden breh, rieka
dva.
• V minulosti boli ostrovy pusté
a okrem Robinzonov sa na nich
pásli len kozy.
• Koralové ostrovy sa skladajú
z kostier koralov, ktoré vznikli
v dôsledku hladu.
• Polostrov je malý ostrov, ktorý stále rastie. O polostrove
viem ešte to, že nie je celý,
pretože do polovičky je zaliaty
vodou.
• Hrad Křivoklát je obklopený lesmi a v lete turistami.
• O hore Říp kolujú povesti, že sa
na nej na ceste do Čiech zastavil praotec Čech.
• Juhočeský kraj má mnoho krásnych rybníkov, kde sa kúpavali
básnici s básňami.
• Třeboň je známa tým, že leží
v rybníkoch s kaprami.
• Na severe Slovenska je veľa
pahorkatín, takže sa tam musí
dosť brzdiť.

Kresba Konstantína Kazancheva z Ukrajiny získala 2. miesto

VERŠÍČKY
NA ŠKOLSKÉ
PERLIČKY

Vietor špinavý je,
keď vyfúka blato.
Všetky kombi autá
robia v kombinátoch.
Trápiaci sa žiak má
zmysel pre trapasy.
Šampónom si zmývam
pošpinené vlasy.
Od radarov rady
pýtať býva v móde.
V Chodsku nájde domov
hociktorý chodec.
Numizmatematik
zbiera mince staré.
Mám špinavé ruky
po umytí tváre.
Pornografia vždy
pornografy nám dá.
Ženu po vydaji
nazývame panda.
Panákom je každý
chlapec neskúsený.
Očné tiene vzniknú,
keď sú oči v tieni.
Vlasy vyparia sa
ľuďom v horúčavách.
Vietor vzniká vtedy,
keď vzduch vetry máva.

Jozef BILY

Čestné uznanie za kresbu 14- ročnej Chiary Šuhajdovej

Kresba za 3. miesto 11- ročnej Sofie Soškovej z Prešova

Odkedy začal žiť na vysokej nohe, neurobil ani krok pešo.
Rudolf Machovič
Jan Tomaschoff

VODNÉ A STOČNÉ

Bruno Horecký

Někdo o něm pomluvy šířil,
při kterých by se leckdo pýřil.
Prý se mu lépe komponuje,
když při tom zdatně onanuje.
Navíc trpěl zlozvykem,
obracet stránky jazykem.

Do plaviek chudnem
o sto šesť,
zaplatím vyúčtovanie
a nemám čo jesť.

Taxikára vypočúvajú na polícii:
- Máme dokázané, že ste boli v bezprostrednej blízkosti v čase, keď
niekoľko výtržníkov bilo policajta. Prečo ste sa iba nečinne prizerali?
- To je ťažké. Ja nemám nič proti policajtom.

Eva Jarábková-Chabadová

POLITIKOIZMY

••Na slovách nejedného politika nie je pravdy ani zbla, blá, blá, blá…
••Existujú hnutia, s ktorými nik nepohne.
Ľudo Majer

háda…
Ostrou ranou
keď ho trafia,
on len háda:
Polícia?
A či mafia?
PRÁVO
Všetko beží
podľa práva:
Väčší berie
menší – dáva!
SLANINA
Sviňa sviňu
núka
dnes slaninou
z vlka.
Ján Heinrich

Marcel Krištofovič

Čertovské obrázky Ľuba RADENU

VIII
DVOJTÝždeň

NA TENTO

Ak je smiech polovica
zdravia, zasmejte sa
dvakrát a nemusíte chodiť
k lekárovi.

RECEPT
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SPIŠSKÉ HRUDKY
(horúca novinka)
Rozpis:
•• - 5 kg feferóniek
•• - 3 žabie stehienka
•• - 4 litre suchého bieleho vína alebo 2
litre mokrého
•• - metlička na šľahanie
(namiesto kus – kusu môžete použiť aj
uvarený bulgur)

…a Dereš

DereŠ fedora vica

Marcela K

Ján GREŠÁK Vynálezy tisícročia

Zo života seniorov

•• Ukrajinskí vedci vymysleli fúrik na jadrový pohon.
•• Americkí vedci vynašli padák s plochou dráhou letu.
•• Slovenskí vedci zostrojili stacionárny bicykel na elektrický pohon.
•• Dánski vedci skonštruovali bezpilotnú kolobežku.
•• Švajčiarski vedci vymysleli digitálky na veterný pohon.
•• Britskí vedci vynašli mobilný telefón na bioplyn.
•• Japonskí vedci zostrojili expresný rýchlik na kolieskových korčuliach.

Príde 90-ročný starec k lekárovi a sestrička s ním vypĺňa
kartu.
„Tak, čo dedo, fajčíte?“
„Ale, áno, dve škatuľky denne.“
„Hmm, a pijete?“
„Samozrejme. Tri pivá a fľašu vína denne. A ešte štamperlík
na záver.“
„Hmm… a dedo, nehovorte, že máte ešte aj sex?“
„Ale, áno, len toť nedávno prišla ku mne ženská, taká dosť
vychudnutá, ale inak celkom fešná… A tak som si ju hneď
položil na gauč a pretože som mal v sebe tú fľašu vína, pokračovali sme ešte na stole. Bola z toho úplne paf. A keď
sa za ňou zavreli dvere, hneď klopala, otvoril som jej a ona
sa ospravedlňovala, že vyrušuje. Vraj si tam v obývačke
zabudla kosu.“

rištofov

iča

čo - to o ženách

Peter Žifčák

••Nevyhrážajte sa manželke rozvodom
, ak jej
nechcete urobiť radosť / G. B. Shaw
••Žena sa pozerá do prázdna iba vtedy, ak
nemá zrkadlo / Vlasta Burian
••Žena túži viac po závisti žien, než po obdi
ve mužov
/ Heinrich Heine
••Nehodíš po žene kameňom, ledaže by
to bol drahokam / Aminado

Jediný spôsob, ako sa zbaviť pokušenia, je podľahnúť mu / James Thurber

Postup:
Figy nakrájame na cimpr- campr, chvíľku váhame, no potom rýchlo v panvici
rozohrejeme olej, pridáme jalapeňos
a tak cesto bude krehké, že až no. Hotový sorbet ozdobíme. Keď je už kurča
dosť prítulné, po chvíľke ho v tichosti
servírujeme.
Dobrú chuť vám naháňam!
Tunde de LECHOVÁ

Peter Gossányi

JEDINÁ OTÁZKA

B A Č IKOVA
M u DROS c

Najlepši prostrjedok na
chudnuce je dochodok.

alebo

Vy sa pýtate,
my odpovedám
e

Otázku priamo na Mil
ana Lechana,
nášho vysunutého spo
lupracovníka,
ktorý sa momentálne
pohybuje na
trase Martin-Vrútky-P
riekopa, nám
poslala Hela B. z Kysaku
:
- Jete hovädzie mäso?
A môže byť
vôbec chlap chlapom
, keď neje
mäso?

s
:
šie číslo
Najbliž merang
u Bu
u
časopis né v denník
že
lo
v
e
t
e
jd
ná
port

Š

botu
v s o júla
13.

- Vzhľadom na blázni
vé a salmonelové dojnice prestal som
nielen konzumovať, ale aj stvára
ť kraviny. Robím si iba psinu. Keď
že vegetariáni
majú zelenú krv, váham
. Ak však muž
neje mäso, je v podsta
te slabá žena.
A pretože už dlhšie túž
im po zmene,
tak hádam takejto.
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TOTO NIE JE VTIP

HUMOR Z INTERNETU

Našim čitateľom a autorom dávame na vedomie, že v letnom
období nasledujúce 4 čísla (t.j. 14, 15, 16 a 17) vyjdú iba na štyroch stranách. V obvyklom rozsahu 8 strán vyjde až Bumerang č. 18 v sobotu 7. septembra.
Redakcia

