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humoristicko-satirický dvojtýŽdenník

Prof. ján Grexa, 
športový historik

❶ Poznáte nejakú (máte ne jakú 
vlastnú) definíciu humoru?
Poznám viacero definícií od ľudí múd-
rejších ako ja; ale pokúsim sa o vlastný 
výrobok: Humor je čarovná ingredien-
cia, ktorá fádnemu pokrmu každoden-
nosti dodáva príjemnú chuť a šťavu.

❷ Stala sa vám niekedy humor-
ná (veselá) príhoda, ktorá by 
mohla pobaviť aj našich čitate-
ľov?
Humorné príhody bývajú takmer na 
programe dňa, ale nemusia pobaviť 
druhých, sú príliš osobné. Pobavia 
ich len vtedy, keď sú do toho priamo 
zainteresovaní ako aktéri, napríklad 
osladia vám kávu soľou. Naposledy 
som pobavil priateľa, keď som s man-
želkou prišiel do takmer prázdnej sály 
spoločenského domu, kde hrávame 
stolný tenis. Ja som sa začudoval jeho 
všednému oblečeniu, on nášmu. Prišli 
sme totiž vyfintení na koncert. Priateľ 
o ničom takom nevedel, tak som mu 
to rukolapne išiel dokazovať. Vytiahol 
som vstupenky, na ktorých bol uvede-
ný nielen presný rok, ale aj deň, čas, rad 
a čísla sedadiel. Nesedela iba malič-
kosť - mesiac, na aprílový koncert sme 
sa dotrepali už v marci. Nehovorím, že 
priateľa išlo roztrhnúť od smiechu nad 
roztržitým profesorom, ale príjemne sa 
pobavil.

❸ Ktorá oblasť spoločenského 
života je podľa vás najväčším 
inšpirátorom humoru?
To závisí od spoločenských pomerov. 
V otvorenej spoločnosti je inšpiratívna 
každá oblasť, ešte aj pohreb či már-
nica ponúkajú témy, napríklad keď si 
patológ sťažuje, že mŕtvoly sú k nemu 
chladné.

❹ Ak máte - mohli by ste nám 
prezradiť rebríček: 
a) najveselších politikov 
b) najsmiešnejších politikov?

Z politikov, ktorých osobne poznám, 
za jedného z najveselších považujem 
exvyslanca a exposlanca Jozefa Miklo-
ška. Ale ešte viac ma pobavil jeho brat 
František, keď ohlásil svoju kandidatú-
ru do prezidentských volieb, takže sa 
inak tento múdry človek stáva pre mňa 
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jedným z najsmiešnejších politikov.

❺ Máte obľúbenú anekdotu?
Obľubujem všetky dobré, také, ktoré 
sú kratšie ako smiech po nich (pokiaľ 
to nie je smiech interpreta). Páči sa mi 
suchý anglický humor, pretože má šťa-
vu: „Temža, prosím, ohlási lokaj chlad-
nokrvne lordovi, keď sa povodeň vova-
lila do lordovej pracovne“. A pravdaže 
humor židovský. „Vraví Kohn Grünovi – 
predstav si, že náš rabín sa každý deň 
rozpráva priamo s Bohom. A neklame? 
zapochybuje Grün. No prepáč, odpovie 
Kohn rozhorčene, vari by sa Boh roz-
prával s klamárom!?“
❻ Stali ste sa niekedy objektom 
žartovania? Ako to na vás pôso-
bilo?
Určite, ako bývalý pedagóg som nemo-
hol nebyť terčom žartovania študentov, 
ale nikdy mi to neprezradili, takže ne-

malo čo na mňa pôsobiť. A ako každý 
muž som terčom žien, lebo pre ženu je 
muž sám o sebe dostatočne smiešny.
❼ Je pre vás humor nevyhnut-
nou súčasťou života, alebo sa 
bez humoru pokojne zaobídete?
Je. Nezaobídem.
❽ Chcete sa sám seba na niečo 
opýtať ? Ak áno, dajte si na svoju 
otázku aj odpoveď.
Človeče, ešte dokedy zostaneš taký 
lenivý? Aj by som si odpovedal, ale sa 
mi nechce…

Mykola KAPUSTA, Ukrajina

Fero MRáZ

Ľubomír JUHáS

chudoBný

Môj život je samá bieda,

často klesám na duchu,

vo vzduchu sa vyžiť nedá,

ale ani zo vzduchu.

Emília MOLčáNIOVá

utajená amBuLancia

Pre ministerku zdravotníctva
je pacient na prvom mieste,
len zabudla prezradiť,
v ktorej ambulancii presne.

Eva JARáBKOVá-CHABADOVá

PoLitoLoGizmY miLana kendu

V ZRELOM VEKU
V mladosti chce človek ovplyvniť chod dejín, v zrelom veku as-
poň chod svojho automobilu.

KARIÉRISTA
Stúpa stále vyššie a vyššie. Preto sa mu tak ťažko dýcha.

AKO HODNOTIŤ CELEBRITY
Len beduína možno ospravedlniť, že zanecháva za sebou púšť.

NAJRADŠEJ Z POSEDU
Politickí prominenti chránia prírodu najradšej z poľovníckeho 
posedu.

Peter GossánYi / aforizmY
 • Novičok neotrávil toľko ľudí ako niektoré televízne seriály.
 • Tí, čo majú na svedomí hladové doliny, by si to mali vyžrať.
 • Častejšie ako ľudia v horúčavách už kolabuje len doprava.
 • Tí, čo dávajú hlavy dokopy, málokedy bežia hlavou proti múru.
 • Kdekto vystrkuje rožky, ale iba pekár rohlíky.
 • Dnes sa človek nedovolá spravodlivosti ani drahým smartfó-
nom.
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Ak chceme povedať, že o niekom koneč-
ne vieme čo je zač, že sa konečne ukázal 
v pravom svetle, môžeme to obrazne po-
vedať aj tak, že sa konečne vyfarbil.
Ale počet farieb je limitovaný a je nutné 
vyfarbiť sa do podoby len jednej z nich 
(no nie je to nijaké pravidlo). Hneď v úvo-
de sú odpísané dve farby – biela a čierna. 
Pripúšťajú sa len v kombinácii s inými far-
bami. Čisto biela je farba rezignácie, čisto 
čierna je farba temna, smútku, bezvý-
chodiskovosti. Fašizmus s ňou čiastočne 
rátal, a ako sa ukázalo, viedol svet do tmy 
a slepej uličky. Žltá je pápežská, a zelenú 
celkom logicky okupujú ochrancovia prí-
rody. S hnedou má Európa (Slovensko 

nevynímajúc) svoje skúsenosti. Spolu 
s čiernou symbolizujú totalitu fašistic-
kého razenia. Práve preto nie je nijakým 
prekvapením, že tá hnedá sa už poma-
ly rozlieva aj v súčasnom slovenskom 
parlamente. To je jedna z nevýhod de-
mokracie – že demokratickou cestou sa 
môžu drať k moci aj tie najtemnejšie 
a dávno identifikované farby. Červená 
dlho vyzerala (a tak sa aj tvárila), že je 
protipólom čierno-hnedej. A ak sa jej ešte 
dnes niekto drží, je buď nenapraviteľný 
idealista, alebo nepoučiteľný zástanca 

jednej z foriem totality.
Ostáva ešte modrá. Tí lepšie informovaní 
vedia, že je to farba liberálov, tí ostatní ju 
prijímajú ako poslednú možnosť. Pretože 
potom už existujú len kombinácie základ-
ných farieb.
Biela, modrá a červená je kombinácia 
z tých najobľúbenejších. Sú to farby 
Francúzska, Českej republiky, Slovenska, 
ale aj najväčších mocností – Spojených 
štátov amerických a Ruska. Farebné by 
mali byť aj ambície Slovenska. Stále je tu 
ešte aj niekoľko možností. Napriek úsiliu 
mnohých koaličných politikov o niektorý 
odtieň čiernej či hnedej, je tu pokus o re-
habilitáciu červenej, ale určitá šanca je aj 
pre modrú. Všetko majú v rukách občania. 
Teoreticky by sa mohlo Slovensko stať 
hviezdičkou na modrom poli americkej 
zástavy, jeho poloha ho však tejto mož-
nosti zbavuje. Ale keďže naša štátna zá-
stava je v podstate ruská a líši sa od ori-
ginálu len prilepeným znakom Horného 
Uhorska, je tu aj možnosť stať sa jedným 
z členských štátov v nejakej forme obno-
veného Sovietskeho zväzu. Bohužiaľ, táto 
možnosť vyzerá ako najreálnejšia.
Väčšina politických subjektov sa už vy-
farbila. Niektoré hrajú všetkými farbami 
a ďalšie sú dokonca celkom bezfarebné. 
Vyfarbujú sa aj politici. Rozhodujúce však 
bude, aby sa v najbližších voľbách voliči, 
teda občania, nesprávali ako farboslepí.

Píše Miroslav VICO
Kreslí Fedor VICO

sLovník (takmer) cudzích sLovVfarBY

v ufÓnii týŽdeŇ BY 
som nePreŽiL

Obedy sú bez polievky,

vždy to tam tak bolo.

Hlavné jedlo zapíjajú

slanou ufokolou.

starostLivý otec

Predal ufón gramofón,

starý, na korbičku.

Ufónka je zasa „v tom“,

ufón zháňa bričku.

ufoGramY
Tomáša M A J E R N Í K A

Ako nás v čase vrcholiacej 
uhorkovej sezóny infor-
movalo TO SMS (tlačové 
oddelenie Slovenskej malej 
strany) aj táto, veľkými poli-
tickými stranami zaznávaná 
strana, sa rozhodla zasiahnuť 
do blížiacich sa prezident-
ských volieb.
Svojho kandidáta na post 
prezidenta Slovenskej re-
publiky sa SMS rozhodla 
postaviť napriek tomu, že 
dotyčný v čase preroková-
vania jeho kandidatúry sa 

nevedel poriadne postaviť na 
nohy a nie je jasné, či na vine 
bol iba alkohol, alebo dôvo-
dom boli aj nejaké zdravot-
né problémy. Podľa svedkov 
však bol nádejný kandidát 
pred samotným preroko-
vávaním na víne v miestnej 

krčme. Komisia napriek tomu 
jeho kandidatúru podporila, 
lebo ako povedal jej pred-
seda, už v nejednom prípade 
sa im už podarilo postaviť na 
nohy viacerých svojich čle-
nov, ktorí boli dokonca padlí 
na hlavu.
Hneď na druhý deň sa do 
stánku, kde začali dobrovoľ-
níci zbierať podpisy na pod-
poru jeho kandidatúry, hr-
nuli húfy priaznivcov. Z tých 
najznámejších medzi prvými 
prišli podpisom deklarovať 
svoju podporu a bez váha-
nia vošli do stánku (preto 
ich na zábere nevidno) Sne-
hulienka a sedem trpaslíkov, 
Malý Muk, niekoľko býva-
lých boľševikov (teraz men-
ševikov), Malá morská víla 

a mnoho ďalších.
Veríme, že kandidát SMS 
v prezidentských voľbách 
zamieša karty a že sa nako-
niec dočkáme v kresle hlavy 
štátu síce malého, ale nášho 
prezidenta.

–tš-

sPrávY
sLovenskej 
maLej 
stranY

váha
V zdravej dobe
strácajú váhu
choré slová,
v chorej dobe
všetky

Tomáš JANOVIC

ján heinrich / čriePkY

 • Odkedy nosí maslo na hlave, má stále pod čapicou.
 • Má taký pevný charakter, že i svedomie si ide na ňom 
zuby vylámať.

 • S peniazmi je to naopak, ako s bielizňou - najskôr sa 
žmýkajú a potom sa až perú.

 • Stratégia ekonomiky : Keď sa odtrhne gombík, treba 
zašiť dierku!

Pavel TAUSSIG

Keď nejaký politik povie, 
že všetci sme na jednej 
lodi, znamená to, že on 
chce byť kapitánom a my 
máme usilovne veslovať.

Definícia: Politik je muž, ktorý sa učí stále menej 
a menej o stále viacerých veciach, až nakoniec nevie 

zo všetkého nič / N.N.

- Naša politická scéna je vzácne vyvážená. Jedna polo-
vica politikov je na zaplakanie, druhá na smiech.

Milan KUPECKý

Štátnická mÚdrosŤ
Od dnešného politika
žiada sa fakt nemálo:
Na čo si nechce spomenúť,
to sa nikdy nestalo!

Ján GREXA

ProBLÉm
Prikázal mi jeden
známy
držať jazyk
za zubami.
Rád by som mu dalten sľub

nemám ani
jeden zub…

Ján HEINRICH
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Oliver SOLGA

Karol čIZMAZIA

Text a kresba: Ladislav BELICA

Poučenie z histÓrie
Kráľovstvo za koňa raz chcel meniť kráľ,
nikoho sa nepýtal, veď on všetko smel,
a kšeft to bol výborný,až sa na tom smial.
Veď za republiku, keby dáku mal,
dostal by len starý bicykel.
 
Jedine na koňoch sa do histórie vchádza,
inak by to ani nešlo, tak nech je v tom pori-
adok,
veď starý bicykel na ceste ťa striasa,
a týždeň potom si nesadneš na zadok.

Laco OVáRI

(franc. pour féliciter) je v spojení s letopočtom skratka blahoprajnej novoročnej formulky. S láskavým do-volením autorov pokračujeme v pub-likovaní týchto malých súkromných dielok (a donedávna i celkom intímnych s provokatívnym obsahom, ktoré autori do redakcií radšej ani neposielali), ktoré si od nepamäti vymieňajú medzi sebou známi na sklonku uplynulého roka. Od-kedy však funguje internet, tak v poš-tovej 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

oBčianskY konfLikt
Vážny konflikt hrozil pri stretnutí skupiny psíčkárov so zástupcami 
ekologického zoskupenia HotDog Enviro o.z., keď sa jeho členovia 
pokúsili zablokovať park v centre mesta, ktorý s obľubou nav-
števujú a znečisťujú občania so svojimi štvornohými miláčikmi. 
Situácia nakoniec vyústila do protestnej petície proti znečisťova-
niu parku, zaslanú primátorovi. Podpísali sa pod ňu známi aktivisti 
JuDr. Marián Vlčák, CSc., Ing. Arch. Dezider Kokršpaniel, Mag. Ján 
Pudlík a RSDr. Vasiľ Sabaka, PhD.

Stanislav VEREšVáRSKY

Karol LAKATOš

Juraj CAJCHAN

Bruno HORECKý

Zlozvyku sa nezbavíme tým, že ho vyhodíme ok-
nom, treba ho odprevadiť po schodoch

Mark TwAIN

Fero JABLONOVSKý

PoPravY

Na Slovensku (kam sa hrabú
susedné štáty),
každú chvíľu je poprava,
kdekto je sťatý.

Emília MOLčáNIOVá

Zhovárajú sa dve:
- Muj muš je jak slunko.- Taki ušmjati?
- Ňe, večer zapadňe do karčmi a rano z ňej zaš vijdze.

Ona 1: Moje deti zubami- nechtami bojujú o prežitie.

Ona 2: To sa im tak nedarí?

Ona 1: Nie, ale syn je zubár a dcéra manikérka.

•••
- Drahý, tak čo, predpísal ti lekár niečo?

- Áno, pobyt vo vyššej nadmorskej výške.

- No výborne. Tak môžeš cez víkend konečne urobiť 

poriadok na povale.

ján GreŠák / ŠtíPance

O polygamii
Naši muži by už dávno presadili mnohoženstvo, keby sa nebáli 
toľkých svokier.

O náleznom
Za nález Ústavného súdu dostal primerané nálezné.

O sľube mafiánskeho bossa
Ešte dnes budeš so mnou v daňovom raji.

O iniciatívnom blbcovi
V hlave mal vždy toľko nápadov, koľko mu chýbalo zdravého ro-
zumu.
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Za strašného rámusu
Pozřel trochu Houmusu.
“Takový humus já nejím”,

křicel (doslova ryčel).
Zvlašt’ když prý podstatný díl

tvoří jen nažloutlý jíl!

Rasťo VISOKAI

Vlado MEšáR

majetkovÉ PomerY
Podľa lekárskeho posudku
aj priznania o majetku
zaľahli politikom v žalúdku

Mikuláš JARáBEK

naruBY v PodhuBí
Stmieva sa zrána, večer brieždi.
Nosí sa koža naruby.
Na modrých briezkach hniezdia 
hviezdy.
Adam sa s Evou nesnúbi.

Pohorkli plody skraja Raja,
Leje sa voda do vatry.
Psie kúsky Život navystrája.
Duša sa Láskou nejatrí.

Brešúci pes nás drzo hryzie,
Zub Času žiada protézu.
Tratia sa stopy dedovizne,
Zavialo prachom pavézu.

Zaprší v zime, v lete sneží,
Rozbrázdia pluhy oblohu.
Strašidlá strašia spoza mreží,
Stúpame Bohu na nohu.

Zaniká slovo írečité,
V Eláne vyzrel mliečny kvas,
Dopriadla zlatá priadka nite,
Berie čert Tatry na pretras.

Čosi sa píli, ktosi kvíli,
Sypú sa iskry na ľudí.
Chlípeme, čo nám navarili.
Sitno sa ešte nebudí.

Pálime sviecu za Kollára -
Z mohyly ston sa vylúdi.
Chveje sa ešte chasa stará…
Kvet Lipy hynie v Žaludi.

Velebia duby v Abu Dhabi,
Roja sa chrústy na Lipe.
Tlačia nás v hlave kaleráby,
Kartový zrub sa zosype.

Drago MIKA

Bernard SHAW nebol obľúbený 
vo vysokých kruhoch. Raz na istej 
zábave pristúpil k nemu lord a pýta 
sa ho:
„Tak vy ste ten Bernard SHAW! Je to 
pravda, že váš otec bol krajčírom?“
„Je,“ odpovedal spisovateľ.
„Prečo ste sa aj vy teda nestali 
krajčírom?“
Shaw sa bez najmenších rozpakov 
opýtal:
„Dovoľte aj mne jednu otázku, 
milord, bol váš otec gentleman?“
„Pravdaže bol!“
„Prečo teda aj vy nie ste 
gentleman?“

• • •
G.B.SHAW raz prišiel na návštevu 
k manželom, ktorí nevynikali veľkou 
krásou. Manželia mu predstavili 
svojho syna – krásavca. Shaw sa 
pozrel na otca, potom na matku 
a sucho poznamenal:
„Toto dieťa naozaj priniesol bocian!“

• • •
Raz sa v spoločnosti hovorilo 
o literatúre a hľadala sa 
najpresnejšia definícia spisovateľa. 
Keď sa prítomní ani po hodinovej 
hádke nemohli zhodnúť, G.B.SHAW 
vstal a povedal:
„Na čo ten spor? Spisovateľ je 
jednoducho človek, ktorému 
nestačia knihy tých druhých.“

• • •
Jedna mladá dáma sa raz opýtala 
G.B.SHAWA:
„Majstre, má každá žena, ktorá sa 
narodila v Grécku, grécky nos?“
„Samozrejme! Alebo si myslíte, že 
nosy si dovážajú z cudziny?“

• • •
Istá mladá dáma vraví 
G.B.SHAWOVI:
„Možno som nediskrétna, ale rada 
by som vedela, koľko máte rokov.“
„Viete, milá pani, to záleží od toho, 
aké máte zámery.“

• • •
Pred londýnskym hotelom, v ktorom 
často býval G.B.SHAW, predával 
kolportér noviny. Spisovateľ bol jeho 
každodenným zákazníkom. Jedného 
dňa si zabudol vziať peniaze. 
Kolportér povedal, že počká do 
ďalšieho dňa.
„A čo keď zomriem?“ skúšal ho 
ironicky G.B.SHAW.
„Až taká veľká strata by to nebola!“ 
povedal predavač.

• • •
G.B.SHAWA sa raz opýtala istá 
dáma, známa svojimi ironickými 
postrehmi:
„Čo si myslíte, kedy sa vydám?“
„Nikdy.“
„A to už prečo?“
„Lebo ste príliš inteligentná na to, 
aby ste sa vydali za hlupáka, ktorý 
by bol ochotný sa s vami oženiť.“

• • •
Lekár skúma pulz G.B.SHAWA 
a vraví: „Váš pulz je veľmi pomalý!“
Shaw ho utešuje:
„To nič, pán doktor… ja mám čas!“

Stretnú sa dvaja a jeden 
hovorí:
- Na dedičnosť sa vôbec 
nedá spoliehať.
- A to už prečo?
- No, myslel som si, že 
moja žena bude variť ako 
jej matka, ale ona pije ako 
jej otec.

•••
- Prosím vás, na čo chytáte 
ryby? Na červíky alebo na 
cesto?
- Na vyprážanie.

•••
Mladík šeptá slečne:
- Urobím pre teba všetko.
- Tak mi zožeň bohatého 
ženícha.

PohotovosŤ
Ket okulhaví Zdeno Chára,

neskončí na černých márach.
Zaspívá mu diva Dara.
zdraví u nás je zadara,

Pohotovosť má zaracha,
o zdraví sa enem tlachá.

A ket donde choroba,
do rici a pro Boha!

Dedo Pejo

PriŠLo nám PoŠtou z inÉho Brehu
•	 Kto neuznáva taký časopis, akým je Bumerang, je u mňa obyčajná nula / 

Ľudovít Fulla
•	 Ja ten Bumerang úplne žeriem, aj keď viem, že nie je jedlý / Zdeněk Nejedlý
•	 Váš časopis ma prebudí z večného spánku skôr ako budík / Ladislav Chudík
•	 Na Bumerang a vesničku moju strediskovú sa len tak ľahko nezabúda / 

Marián Labuda
•	 Vždy, keď vyjde Bumerang, vstanem z mŕtvych a idem si ho kúpiť do 

novinového stánku zásadne pešo / Fedor Frešo
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- Priznávam, že nie som naj-
lepšia kuchárka, ale dve jedlá 
viem dokonale pripraviť- fašírku 
a makový koláč.
Manžel sa ohradí: - Viete, pán 
sudca, problém bol v tom, že 
ja som nikdy nerozoznal, ktoré 
z tých dvoch jedál mám práve 
na tanieri.

ŽeLezničnÉ uzLY Laca tormu

Vy se ptáte, my 
odpovídáme
Jak ruské krmičky drůbe-
že volají na své opeřené 
svěřence?
Naděžda Kůrycovová, Omsk
Ná Putin, Putin, ná…

Tisková oprava
V minulém čísle Fámyzdatu 
jsme nesprávně uvedli, že 
fotbalová Sparta v uplynu-
lém ročníku nejvyšší tuzem-
ské soutěži vládla. Správně 
mělo být uvedeno, že ji 
(nez)vládla. Omlouváme se 
a děkujeme za Křetínského.

Mosty, co mají své 
hosty…
Libeň lidem X Před mostem, 
pod mostem nikdo nebude 
spát, nebo nebude žrát
V souvislosti s plánovaným 
zbouráním Libeňského mos-
tu, se objevila nečekaná řada 
problémů. Tím asi nejméně 
očekávaným je momentální 
situace několik desítek praž-
ských bezdomovců, kteří pod 
chátrající stavbou pravidelně 
nocovali. Pražský magistrát, 
který rozhodl o demolici ob-

jektu, musel začít následně 
řešit, kam umístit svévolné 
nocležníky, přičemž jako vel-
ký problém se ukázala ne-
chuť samotných dobrodruhů 
spát jinde, než pod mostní 
konstrukcí a taktéž neocho-
ta těch samých lidí opustit 
danou lokalitu. Řešení se 
nakonec podle informací Fá-
myzdatu podařilo najít, takže 
v průběhu několika měsíců 
bude v Libni vybudován prv-
ní pražský mostel…

Žid a zdráv!
Ruský oligarcha a majitel 
fotbalového klubu FC Chel-
sea Roman Abramovič má 
za sebou poměrně rušné 
období. S ohledem na vý-
razné ochladnutí vztahů 
mezi Velkou Británií a Rus-
kem, ke kterému došlo po 
incidentu s bývalým sovět-
ským agentem Skripalem 
a pokusem o jeho vraždu, 
nebylo ruskému podnikateli 
prodlouženo britské vízum. 
Tuto prekérní situaci vyřešil 
Abramovič tím, že požádal 
o izraelské občanství, které 
mu bylo následně uděleno. 

Podle zdrojů Fámyzdatu byl 
hlavním důvodem kladného 
a rychlého vyřízení žádosti 
fakt, že Abramovič uvedl, že 
když nedostal vízum, tak by 
se v něm krve neobřezal.

Na základe dohody o re-
ciprocite publikujeme nie-
ktoré materiály z českého 
humoristického časopisu 
SORRY.

„S takýmto vysvedčením by som sa 
ja nikdy neodvážil predstúpiť pred 
otca!“ poúča Schwarz svojho syna.
Móricko s opovrhnutím zašepká:
„Fuj, zase jeden zbabelý Žid.“

• • •
„Hovorí sa o tebe Kohn, že máš celé 
telo chlpaté ako opica!“
„Bože, bože, ale je tá tvoja žena 
klebetná, Móric.“

• • •
Pýtajú sa v kaviarni mladého Rotha:
„Stýkate sa s Kohnovcami?“
„Iba obchodne. Vzal som si ich dcéru 
za ženu.“

• • •
Stará, zvráskavená pani Kohnová, 
hovorí v kaviarni priateľkám:
„Viete, dievčatá, ja urobím naozaj 
všetko, aby som svojmu mužovi 
osladila život.“
Mladá a krásna pani Gelbová 
zlomyseľne prehodí:
„Viem si predstaviť, koľko sa u vás 
minie cukru…“

„Prečo si taký smutný Schwarz?“ 
pýta sa Kohn.
„To vieš, moja manželka…“
„Vari len nezomrela?!“
„Kdeže, to by som aspoň vedel, kde 
leží.“

• • •
„Počul si, že Regina Morgensternová 
dostane milión korún vena?“
„To nie je veno, ale bolestné pre 
ženícha!“

• • •
Na obchodnej ceste prespal Gelb 
vo vidieckom hoteli s krásnou 
blondínkou. Zrazu niekto zaklopal 
na dvere. Vrátnik priniesol telegram. 
Gelb si ho rýchlo prečítal. Stálo 
v ňom, že mu zomrela manželka. 
Gelb bez slova poskladal telegram, 
položil ho na nočný stolík, vkĺzol pod 
perinu a zašepkal:
„Upozorni ma zajtra ráno, mačiatko, 
že mám plakať a byť smutný.“

• • •
Vidím, že často cestuješ, Kaufmann. 
Paríž, Neapol, Londýn… Koľko ťa stojí 
takáto cesta, vyzvedá Gelb.
„Keď idem s manželkou, tak päťsto 
guldenov, keď sám, tak tisíc…“

• • •
„Mne už nepomôžu žiadni lekári,“ 
posťažoval sa Braun.
„Bože môj, a to už prečo?“ spýtal sa 
Weiss.
„Lebo som ani jednému nezaplatil.“

• • •
„Nemyslela som si, že Izák dokáže 
byť až taký zlý!“ telefonuje pani 
Braunová matke.
„Predstav si, rozbil synovo prasiatko 
a vzal mu všetky peniaze…“
„A prečo to urobil?“
„Iba preto, že som si práve chcela 
kúpiť nové topánky…“

•Ž i d o v s k É
a n e k d o t Y

Pavol M. KUBIš

Peter GOSSáNYI

Gottika

Ak si Pišta, tak sa ťa to netýka,

ale ak si Karol,

to už nie je meno, ale Gottika.
Eva JARáBKOVá- CHABADOVá

aforizmY milana kuPeckÉho
•	 Naša politická scéna je vzácne vyvážená. Jedna polovica 

politikov je na zaplakanie, druhá na smiech.
•	 Holá pravda by sa nemala čudovať, ak ju znásilnia.
•	 Keď vodičke blondínke zdochne motor, volá do kafilérie.
•	 Manželka si ma určite váži len preto, aby som nepribral.
•	 škoda, že koleso šťastia nemá rezervu.
•	 Žijeme v plytkej dobe. Máme hlboko do vrecka.

Boris PRALOVSZKY
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čertovskÉ oBrázkY ĽuBa radenu

- Rudo, prečo máš toľko modrín?
- V posilňovni spadla jednému svalovcovi činka.
- Na teba?
- Nie, jemu na nohu, ale ja som sa zasmial.

•	•	•
Na vlakovej staňici na vichodze:
- Na trecu šinu še ruci cug! Urichľeňe nastupujce, možno ňezastavi.

•	•	•
- Janka, aj ty máš takú smolu v láske ako ja?
- Nie, mňa manžel ešte nikdy neprichytil.

Orientálne príslovie

Lepšie je byť deň kohútom než štyridsať dní sliepkou

Mladé pekné dievča si kupuje plavky. Predavač-ka sa jej pýta:
- Aké by mali byť? Chce-te na dovolenke niečo príjemné zažiť, alebo si chcete oddýchnuť?

VIETE, NEVIETE?
Čo by dnes kradli Rómovia, keby Ko-
lumbus nebol doviezol zemiaky?
Dik, ta bandurky, ňe?

•	•	•
- Oci, kto je to bigamista?
- Vieš, synak, to ti je taký človek, ktorý 
umýva dva razy viac riadu ako ja.

•	•	•
Chlapík vraví Vietnamcovi v stánku:
- Ty tu stále stojíš… Nemáš kŕčové žily?
- Nemam, ale zajtra privezem.

•	•	•
V redakcii Bumerangu
Dopisovateľ Feri Hatižák: -Pozor, mám 
nápad!
Fedor Vico: - Práve toho som sa naj-
viac obával.

1968
 68 kresieb 
  od 8 autorov

 z roku 68

Výber kresieb 
publikovaných 
v slovenských 
periodikách Rohá , 
Kultúrny život a Smena 
v roku 1968
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Zostavil 
FERO JABLONOVSKÝ

V E R N I S Á Ž
PIATOK 24. 8. o 15:30 

GALÉRIA NBS – MÚZEUM MINCÍ A MEDAILÍ 

ŠTEFÁNIKOVO NÁMESTIE

KRESBY Z ROKU 1968 NA VýSTAVE V KREMNICI
Vyššie vidíte plagát k výstave, ktorá sa uskutoční v rámci 38. ročníka Európskeho Festivalu humoru a satiry Krem-
nické GAGY, ktorý sa bude konať v Kremnici v dňoch 24.- 26. augusta. Samozrejme, na festivale bude na výber aj 
mnoho ďalších produkcií, ako je tomu v Kremnici každoročne zvykom.

•	 Horolezec je zároveň dololezec.

• Kto veľa trénuje streľbu, môže 
strieľať bez prípravy.

•	 Cyklista býva dosť chudý, preto-
že stále niekde lieta na bicykli.

• Automobilový pretekár sa stane 
slávny, až keď sa zabije.

•	 Zjazdár lyžuje v polohe, ako 
keby ho bolelo brucho.

• Najobľúbenejším športom všet-
kých sôch je jazda na koni.

•	 Keď sa cyklista dostane na 
šikmú plochu, stane sa dráho-
vým cyklistom.

• Rimania mali rôzne hry. My zasa 
máme rôzne športy.

•	 Patril k najlepším v doping-pon-
gu.

• Cyklista má proti autu nevýhodu. 
On auto zraziť nemôže, ale auto 
jeho áno.

•	 Horolezec je povrazolezec hore 
a dolu, ktorý sa odráža od skál.

• Ak chce zápasník vyhrať, musí sú-
pera položiť na lopatku.

•	 športový potápač je v cieli na 
dne.

Perličky
zo školy a okol

ia
verŠíčkY
na ŠkoLskÉ
PerLičkY
Auto sa rozbilo 
nárazom do diery. 
Bábika Barbi si 
do baru zamieri. 
červotoč dokáže 
zatočiť s červami. 
Slamové víno je 
výrobok zo slamy. 
Bez šírky nesmie byť 
fašírka nijaká. 
Vydanie cétečka 
poteší speváka. 
Chlieb s ľuďmi môže byť 
niekedy na nože. 
Nájsť sever v prírode 
glóbus vždy pomôže. 
Tep srdca človeku 
zisťuje tepovač. 
Roláky schopné sú 
na krku rotovať. 
V kamennej dobe bol 
z kameňa každý kov. 
V číne sa pestuje 
najviacej čajníkov. 
Sa a si viem, že sú 
zvrátené zámená. 
V Anglicku je pán sir 
A pani siréna.

Jozef BILY

Oleg DERGAčOV

fiGeĽ z Bardejova

- Mamička, má každé dieťa ocka?

- Samozrejme, Marienka.

- A ako to, že my s Evičkou máme len jedného?

•••

- Ty, Fero, rozmýšľal si už niekedy o tom, čo by 

si robil, keby si mal plat ako predseda vlády?

- To nie, ale rozmýšľal som, čo by robil predse-

da vlády, keby mal taký plat ako ja.

•••

- Pán doktor, neviem čo mám s tým robiť, 

ale vraj hovorím zo sna.

- Ale na tom nie je nič strašného.

- Ako by nie, veď sa mi smeje celý parla-

ment.
Poslal nám: Milan MARGICIN

Marcel KRIšTOFOVIč

Stretnú sa dvaja:
- Odkiaľ ideš?
- Ále, bol som so psom 
u veterinára.
- A čo mu je?
- Nič, ale pohrýzol moju ženu.
- A to si ho nechal utratiť?
- Nie, dal som mu nabrúsiť 
zuby.

•••
Potácajúci sa chlap mrmle 
na ulici:
- Už nigda ňebudzem pic, už ni 
nigda vecej, aňi menej. Toto je 
tak akurat.

to i ono

 • Moja žena vedie dvojitý život – môj a svoj
 • Mám veľmi hádavú manželku. Každý deň hádala, koľko som vypil
 • Rybu musíš vysedieť, chrípku vyležať a ženu vystáť
 • Všetci sú rovnakí, len platy majú rozdielne

Ringo

ČO MÁ NA SRDCI TRIEZVY, TO MÁ NA JAZYKU OPITý / HUNDER
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nechaj tak, kamarát!
Cár Alexander I. bol na pravidelnej prechádzke. Odrazu sa z kríkov 
vyrútil atentátnik a hodil po ňom bombu. Keď to uvidel okoloidúci 
poručík Krasnodarskij, zakryl cára vlastným telom a bombu odkopol 
smerom k atentátnikovi. Nasledoval výbuch a atentátnik zahynul. Cár 
sa dvihol zo zeme, poručík Krasnodarskij ho oprašuje a predstavuje 
sa:
- Poručík Krasnodarskij, k vašim službám, Vaše veličenstvo
- No, Krasnodarskij, zachránil si mi život, kráľovsky ťa odmením. Čo 
si želáš?
- Mám iba jedno želanie, chcel by som sa oženiť s Jelenou Kuzneco-
vou, ale jej otec mi ju nechce dať.
Zavolal cár grófa Kuznecova a pýta sa ho:
- Gróf, prečo nechcete vydať dcéru Jelenu za poručíka Krasnodar-
ského?
- Viete, Veličenstvo, ja som plukovník vo výslužbe a on je iba poručík.
- Dobre, gróf, dajte svoju dcéru generálovi Krasnodarskému.
- Pane, on je síce generál, ale nie je šľachtic a ja som predsa gróf.
- Dobre, gróf, dajte svoju dcéru kniežaťu generálovi Krasnodarskému.
- Je on síce knieža, Vaše veličenstvo, ale žiadne známosti nemá…
- Gróf, dajte svoju dcéru za manželku môjmu osobnému priateľovi 
kniežaťu generálovi Krasnodarskému!
Na to sa Krasnodarskij obráti na cára a hovorí:
- Počuj, Aljoša, nech ide do kelu s tou svojou dcérou. Nájdem si ja 
lepšiu babu…

Poslal nám Milan MARGICIN

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

posielajte na tieto kontakty: e-mail: fedorvico@gmail.com, poštová adresa: 
Fedor Vico, Weberova 2, 080 01 Prešov. Informácie na pevnej linke: 051/77 31 474, 
mobil: 0904 225 701.

Najbližšie číslo 

časopisu Bumerang 

nájdete vložené v denníku 

šport

v sobotu 

25. augusta

Láska je jediná choroba, 
ktorú sme ochotní vyležať.

B a č i k o v a
m u d r o s c

Koreň večnej mladosci še 
ňevola ženšen, ale ňežeň 
še.

s

jediná otázka
ALEBO

VY sA pýTATE, 
mY ODpOVEDámE

- Aj keď sa letné obdobie chý-li ku koncu, chcel by som ísť aj ja na dovolenku. Len neviem, prečo sa to volá dovolenka, keď teraz si už nemusíme od nikoho žiadať dovolenie, vrátanie víz či výjazdnej doložky, ako to bolo kedysi za to-tality. Čo vy na to?
- Dovolenkou sa váš prípadný výjazd do ľ ubovoľ nej destiná-cie nevolá preto, že by ste si mu-seli od niekoho pýtať dovolenie, ale preto, že záleží na tom, či si to môžete finančne dovoliť. Ak áno, nič vám nebráni, aby ste vytiahli päty z domu.

RUSNACKA LAKOCINKA

Príprava tejto bezlepkovej špeciality, 
o ktorej sa bude ešte dlho v kuloároch 
hovoriť, je veľmi jednoduchá a závide-
niahodná.
Nachystáme si koreň puškvorca, vňať 
zádušníka, nátržník husí, sprchový gel, 
sójové granule, vaničku žeruchy a všet-
ko spolu zalejeme 3 fľašami piva Šariš 
12% a dusíme. Keď halušky vyplávajú 
hore, odložíme ich nabok a rovnako na-
krájame aj chren a patizóny naplníme 
kozím alebo ovčím či baraním syrom 
a máme hotovo. Okamžite, najneskôr 
ihneď túto echtmňamku skonzumuje-
me, kým je chrumkavá.

P.S. Ak nám prekáža chuť droždia, mô-
žeme ho vynechať.

Dobrú chuť vám naháňam!
Mychajlo CHAN, CSc., 

pôžitkár, vychutnávač a labužník a.h.
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Ak si chcete čo najdlhšie udržať pekne opálenú tvár, dajte si pozor, aby ste nezbledli od závisti / V. Adásek

dereŠ fedora vica

miLan Lasica
Zvykne sa hovoriť, že vždy „predtým“ bolo lepšie. 
Dnes hovoríme, že bolo lepšie za komunizmu, vte-
dy sa hovorilo, že bolo lepšie za Prvej republiky. 
A za Prvej republiky sa hovorilo, že bolo lepšie za 
Rakúsko - Uhorska. Čo sa hovorilo za Rakúsko - 
Uhorska, to si už nepamätám ani ja.

- Dežo, kedy si sa narodil?
- V máji.
- A ktorého?
- V apríli.

•	•	•
Pýta sa väzeň spoluväzňa:
- Za čo sedíš?
- Za peniaze.
- Dokelu, a mne neplatia!

humor z internetu

Bruno HORECKý

fraGment

Ej, Hanička rumena,

poc zo mnu do šena,

ej, kupim ci Bumerang,

budzeš moja žena.
Ičo CIMBAĽAK


