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Luděk SOBOTA,
herec,
prezident Európskeho festivalu
humoru a satiry
Kremnické GAGY

AUGUSTOVÝ POPEVOK

❶ Poznáte nejakú (máte nejakú
vlastnú) definíciu humoru?
O definici humoru se pokoušelo mnoho
humoristů, i mnoho filosofů, ale vlastně
žádná trefná neexistuje. Myslím, že latinsky humor znamená šťáva. Něco na
tom je. Je to asi šťáva života.

❷ Stala sa vám niekedy humorná (veselá) príhoda, ktorá by
mohla pobaviť aj našich čitateľov?
Humorných příhod se mi stalo mnoho.
Některé jsem popsal v knize, kterou
jsem kdysi vydal a jmenuje se Facky
místo pohádek. Nyní pro divadlo Semafor chystám hru pod stejnojmenným názvem. Jednu vám z té knihy
mohu opsat.
Jednou mě pozvali do TV, abych něco
řekl o Slávkovi Šimkovi. Měli připravené kamery a chtěli to spustit. Na
poslední chvíli se mě asistentka režie
zeptala jestli mám mobil. Já jsem jí na
to řekl, že samozřejmě, teď už má mobil každý. Ona odvětila, jestli ho mám
u sebe a jestli je vypnutý. Já jsem sáhl
do kapsy, vyndal jsem mobil a chvilku
něco mačkal. Najednou koukám na ten
displej a zjistil jsem, že jsem se sám vyfotografoval. Tohle je ovšem příhoda,
která v té knížce není.

Vlado Mešár

Priatelia nás kazia, lebo sú k nám zhovievaví
a odpúšťajú nám. K úspechu v živote potrebujeme niekoľko dobrých nepriateľov
Dušan Radevič, srský spisovateľ a aforista

Osmy mesiac, zasa tu si,
sprítomňujem si udalosť,
i
keď nás dočasne navštívil
bratia Rusi.
Prišli – odišli. Škoda, nie?
Nemá nám kto
devastovať prostredie.
A tak na to myslím
už päťdesiaty rok
a prechádza ma poézia
i smiech.
k,
Dám si teda aspoň záväzo
u
ile
jub
že k okupačnému
odpracem všetok sneh.
!
Urá! Šajbu! S prazdnikom

Milan, t.č. Lechan

38. Európsky festival
humoru a satiry

kremnické
gagy

sa koná v dňoch
24.-26. augusta,
teda ešte dnes a zajtra.
Ponáhľajte sa do Kremnice!

❸ Ktorá oblasť spoločenského
života je podľa vás najväčším
inšpirátorom humoru?
Myslím, že humor je úhel pohledu toho,
kdo jej vymýšlí. Mně se líbí humor, který
je odrazem obyčejného života. Takový,
který vymýšlel Felix Holzman. Nemám
rád humor, který se týká politiky. Tomu
se říká satira. To je ten nejjednodušší
humor. A politika je většinou takové
svinstvo, že dělat z ní humor je často
trapné.

❹ Ak máte - mohli by ste nám
prezradiť rebríček:
a) najveselších politikov
b) najsmiešnejších politikov?
Jak jsem říkal politiku rád nemám.
Málokterý politik má smysl pro humor.
Když napíšu, že si myslím, že ho má Miloš Zeman, spousta lidí v Česku mě za
to bude nenávidět, tak radši politiky po
této stránce nechci hodnotit. Myslím si
pokračovanie na strane II…

Fedor Vico
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ale, že to v demokracii nemají lehké.

❺ Máte obľúbenú anekdotu?
Mám rád jeden židovský, ale ten vám
prozrazovat nebudu.

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

Jako dítě jsem ve škole od spolužáků
slyšel narážky na to, že se jmenuji Sobota. Asi to některým připadalo směšné. Mně to moc směšné nepřipadá.

tomu se dá manželství vydržet.

KONEČNE VŠETCI
ZDRAVí

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

Až potom sa medicína
u nás dočká slávy,
keď každý človek zomrie
na Slovensku zdravý.

Zajímalo by mě, jestli existuje reinkarnace. Křesťané od jisté doby na nějakém kongresu ustanovili, že ne. Mně se
na holotropním dýchání stalo, že se mi
zjevila Indie a já tam byl jako dítě. Tak to
by mě zajímalo, kde se po smrti zjevím.
Odpověď na to neexistuje.

DOLNÁ KRUPÁ

Pozerali sme do neba
ako takí tĺci,
neblýskalo sa, nepršalo,
len okolo „prehrmeli“
na motorkách noční vlci.

❼ Je pre vás humor nevyhnutnou súčasťou života, alebo sa
bez humoru pokojne zaobídete?

Humor je pro mne nezbytnou součástí života, protože si pomocí humoru
vydělávám peníze. Jsem rád, že moje
žena má smysl pro humor. Hlavně díky

Fedor Vico

Kto nemá šťastie, ten si zlomí prst, aj keď si v nose špára / Remarque

Eva Jarábková-Chabadová

(alebo nás prišla oslobodiť)
SPRÁVY
SLOVENSKEJ
MALEJ
STRANY

V predchádzajúcom čísle Bumerangu sme sa venovali téme prezidentských volieb, ktoré nás čakajú
na začiatku budúceho roka. Dnes
budeme pokračovať jednoduchým
testom, ktorý by sme radi predložili
všetkým kandidátom, ktorí sa budú
o najvyšší post v štáte uchádzať.
Nie je však určený len kandidátom,
vy, naši čitatelia, by ste si v ňom tiež
mohli nájsť poučenie a možno aj
nejakú inšpiráciu. Tak teda pekne
po poriadku:
1. Čo je to Slovensko?
a) ostrovná krajina v Atlantickom
oceáne
b) malá, ale veselá krajina v strede
Európy
c) púťová atrakcia, obľúbená najmä u tých, ktorí milujú nenáročnú
zábavu

7. Ako sa začína text hymny Slovenskej republiky?
a) nad Tatrou je SISka…
b) nad Tatrou sa blýska…
c) nad Tatrou jeden druhého stíska…
8. V texte slovenskej hymny sa
okrem iného spieva, že by sme sa
mali zastaviť, vraj sa oni stratia. Kto
sa má vlastne stratiť?
a) v roku 1968 sme dúfali, že Rusi
b) niekto si myslí, že hromy a blesky,
ale čo je to za búrka bez hromov
a bleskov
c) bolo by niekoľko možností, ale
tých, čo by sa mali stratiť, nevieme
zatiaľ dostať ani za mreže
9. Čo symbolizujú tri vŕšky na štátnom znaku SR
a) slovenskú Tatru, Fatru a maďarskú Matru
b) hrboľatosť našich ciest
c) Čechy, Moravu a Slovensko

10. Mal by slovenský prezident
ovládať okrem ruštiny aj nejaký iný
jazyk? Ktorý?
2. Čo je podľa vás referendum?
a) angličtinu
a) ľudové hlasovanie
b) nemčinu
b) veľmi účinná trieštivá strela dru- c) slovenčinu
hu dum-dum
c) pôvodná, na Slovensku vyšľach- 11. Prezident by mal byť:
tená bylina na hubenie dotieravé- a) nadstranícky
ho hmyzu
b) mal by sa držať nejakej (najlep3. Čo je to volebná urna?
a) nádoba, v ktorej sa spaľujú hlasovacie lístky sklamaných voličov
b) nádoba na prípravu predvolebného gulášu
c) nádoba, do ktorej sa vhadzujú
volebné lístky

šie svojej) strany, aby mu náhodou
neušla
c) mal by vstúpiť do všetkých strán
a členské príspevky by mali zaňho
platiť občania prostredníctvom
zvýšených daní

12. Ako by sa mal správať porazený
finalista prezidentských volieb?
4. Keby ste mali navrhnúť nový a) mal by si pískať
znak SR, akými symbolmi by ste ho b) mal by si spievať
obohatili?
c) mal by sa rozplakať
a) symbolmi cechu kováčskeho
b) symbolmi cechu šusterského
13. Čo by mal mať prezident?
c) o veselú bábku, obľúbenú najmä a) mal by mať vlastné lietadlo
u detí
b) mal by mať krídla
5. Kde by podľa vášho názoru mal
sídliť prezident?
a) pekne doma
b) v prezidentskom paláci
c) niekde mimo územia Slovenskej
republiky

Fero MRÁZ

6. Aká zástava by mala viať nad
sídlom prezidenta?
a) ruská, s prilepeným slovenským
znakom
b) slovenská
c) biela, pre prípad, že by nás armáda nejakej inej krajiny napadla

c) mal by mať rozum.
14. Kde by mala viesť prvá cesta
novozvoleného prezidenta?
a) do Českej republiky
b) do Moskvy
c) do krčmy
15. Prezident by mal byť volený
a) všetkými občanmi
b) triezvo uvažujúcimi občanmi
c) podguráženými občanmi
-mv-
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slovník (takmer) cudzích slov

Ľubomír Juhas

VÝZVY A INÉ VÝSTRAHY

1.vláda ľudu, 2.politické zriadenie, v ktorom vládna moc prislúcha ľudu. Buržoázna demokracia zabezpečuje demokratické práva len vládnucej triede,
buržoázii. Socialistická demokracia – vyššia forma demokracie, zabezpečujúca
demokratické práva širokým masám pracujúcich. (Slovník cudzích slov, SPN 1979)
Prvým znakom prítomnosti demokracie v akejkoľvek spoločnosti je možnosť
o formách demokracie diskutovať, prípadne o jej existencii pochybovať. Verejne. Bez obáv z postihu. Demokracia
umožňuje pochybovať (schopnosť pochybovať odlišuje človeka od iných živých
bytostí) o všeličom i o všelikom. Verejne.
Bez obáv z postihu. Nebol by som až taký
skeptický, pokiaľ ide o učenie sa demokracii. Všetky nedemokratické prejavy,
ktorých sme svedkami na všetkých úrovniach nášho spoločenského a politického

DEMOKRACIA

života sú len odrazom toho, čo by demokracia mala byť. Teda je sa z čoho poučiť.
Treba nakoniec rátať aj s tým, že nijaká
demokracia nie je dokonalá, dobudovaná – sú len demokraticky viac a menej
vyspelé spoločnosti.
Slovenská národná strana nie je vo vládnej koalícii prvýkrát. Predsedom tej prvej
bol známy politik, obľubovaný najmä humoristami, Ján Slota. Ten svojho času použil v jedinej vete hneď dve cudzie slová.
Veta znela: „Z demokracie sme už všetci
magori.“ Ak stranícky funkcionár tohto
razenia dokáže sformulovať súvislú vetu,
už to je pozoruhodné, ak v nej použije dve
cudzie slová, o to je to pozoruhodnejšie,
ak z tých dvoch cudzích slov je jedno bohemizmus, to už hraničí z určitým druhom

množstve na sklade
••Dovoľujeme si vás upozorniť, že máme v limitovanom
tých osobných
svalna
mladé gorily, z ktorých si možno vychovať verných a
strážcov. Pojazdné zverince, a.s.
osť!
••Pacienti v bezvedomí a pacienti s obálkou majú predn
Vaši poliklinici
svojich.
••Cudzím nezamestnaným vstup zakázaný! Máme dosť
Úrad práce
nebi, môžeš si
••To krásne dievča, ktoré si si nezískal Veľkým vozom na
získať veľkým vozom z nášho autobazáru!
Majiteľ autobazáru Venco Veterán
rekreantov roku
••Vyplienená nájazdom Tatárov v roku 1314 a nájazdom
2018.
Správa kláštora
é srdce!
••Krásny šperk je šperhák, ktorý odomkýňa každé žensk
Vaše Zlatníctvo za rohom
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frivolnosti. Podľa česko-slovenského
slovníka „magor“ je „blázon, pomätenec,
šibnutý“. Preložme si teda vetu, aby sme
sa dozvedeli presne, čo nám chcel pán
Slota povedať: „Z vlády ľudu, z princípu
vlády väčšiny sme už všetci blázni, pomätenci a šibnutí.“
Predseda SNS použil množné číslo, a keďže nepredpokladám, že hovoril aj za
tých, ktorí so stranami typu SNS nechcú
nič mať, hovoril teda za svojich prívržencov a voličov koaličných strán.
Ak si o sebe jednotlivo, či všetci dokopy
mysleli to, čo i za nich zrejme vyslovil pán
Slota, je to ich vec. Prekvapujúce však je,
že taká veľká skupina obyvateľov Slovenska sú „magori“ teda blázni pomätenci a šibnutí, a že je z toho obviňovaná
demokracia. Ak opakom demokracie je
totalita, vychádza to tak, že keby u nás
totalita, komunistická či fašistická prežili,
pán Slota a všetci tí, za ktorých hovoril, by
boli blažení a na výsosť spokojní.
To je samozrejme len jedno z možných
vysvetlení. Jedno z ďalších, aj keď veľmi
nepravdepodobných, by sa núkalo, keby
sme mohli pripustiť, že predseda SNS si
povzdychol v momente, keď prišiel na to,
že nemá vo vládnej koalícii čo robiť.
Najpravdepodobnejšie ale asi bude tretie vysvetlenie – pán predseda nepoznal
význam ani jedného z dvoch použitých
cudzích slov. Preto mu hádžeme slamku –
demokracia je forma vlády, s akou doteraz nijaká totalitná ani národne orientovaná strana nemá skúsenosti a keď sa
takto orientovaný politik dostane do jej
blízkosti, je z nej „magor“.
Píše Miroslav VICO
Kreslí Fedor VICO

Milan Kenda

Nehoda

Chudáčik.
Má to nahnuté.
Predbiehal udalosti
v zákrute
Tomáš Janovic

FUK

Jan Tomaschov

UFO GRAMY
Tom áša Majerníka

BOLESTIVÝ PRÍPAD

V Ufónii nájsť zubára,
márna snaha všetká.
- Pani, vy ste dentistka?
- Kdeže, disidentka.

Jedno odkiaľ
vietor fúka
ak si zostal
bez klobúka.

Ján Heinrich

V PARLAMENTE

OTÁZKA NA PREMIÉRA

Hurá! Súhra Slovákov,
je to úspech nemalý,
konečne si rovnako
do zlodejov nadali.

Sorry… Možno moja otázka
má ostrý jazyk zmije.
Ale prečo ešte nemáme
ministra korupcie?

Emília MOLČÁNIOVÁ

Milan HODÁL

NOVÁ ZNÁMOSŤ

Ufónka, a vieš byť verná?
Slovo viazne v ďasne.
- A čo disco, chlast a herňa?
- No pravdaže, jasne!

Pavel TAussig

Vlado Mešár

PREČO BY STE MALI ROBIŤ V ŽIVOTE DVAKRÁT ROVNAKÚ HLÚPOSŤ, KEĎ JE TAKÝ VEĽKÝ VÝBER? / B. Russel
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Hvizd
Naučím sa po kostole hvízdať…
Panebože - to je ozvena!
Dvojprstovo - obojperná výzva Anonym je autor bez mena.
Potajomky pisknem v Božom chráme Veriaci mi päsťou pohrozí.
S Anjelom si krídla nedolámem Nakopíme hriechy na vozy.
Mútne hriechy, podľa Desatora.
Slasti - strasti - špinu - podrazy…
Na doktora čaká doba chorá.
Do výkupu s vozmi dorazím.
Mohli byť by hriechy vykúpené Nepýtam od zberne euráče,
Neprijímam ani v inej mene.
Zažnem sviecu, nech sa vyplače.

FIGEĽ Z BARDEJOVA
Esemeska: Ahoj Marienka. Poslednú dobu som strašne zábudlivý, zvlášť keď pijem. Včera na večierku som sa ťa opýtal, či by si
išla so mnou cez víkend na chatu, ale zabudol som, či si povedala
áno, alebo nie.
Marienka odpovedá: Ahoj Jožo, tiež hrozne zabúdam. Pamätám
si, že som včera niekoho poslala do riti, ale ráno som si nepamätala, koho. Vďaka, že si sa ozval.

Žiaden problém

Márne hvízdam, darmo popiskávam Pri oltári nič sa nečiní.
Nespí čertík, iba podriemkava…
Obviňme ho svoje za činy!

Načo trhať republiku,
Veď to bolo zbytočné,
Povzdychli si politici,
Kradli by sme spoločne.

Čo sa deje v človekovej Duši,
Ani malé čerťa netuší.
Raz sa praší, sedem razy prší…
Priliehajú klapky na uši…

Drago MIKA

Text a kresba: Ladislav Belica

Daniel Strelczyk

Jano Valter

Zhrdzavená dýcha na mňa brána Veď sem hriechy nikto nevozí!
Ohrdnutá Duša zamaraná
Prizdobí sa kvetom Mimózy.

Na nič sa nás nepýtali,
a bolo to bez boja,
keď pôjde o zlodejiny,
tak oni sa zas spoja.

•••
Príde žena s previnilým výrazom k manželovi a hovorí:
- Vieš, Jožko, ťaží ma svedomie, musím sa ti k niečomu priznať.
Bola som ti neverná.
- Nie si snáď s našim vzťahom spokojná?
- Samozrejme že som, ale robila som to len kvôli tebe. A len trikrát.
-A s kým, preboha?
- Pamätáš sa, ako si potreboval nové zuby? Tak to som ti bola
neverná so zubárom. Potom si potreboval nové sako, tak som ti
zahla s krajčírom.
A tretíkrát?
- No vieš, miláčik, keď si kandidoval na prezidenta a chýbalo ti
vyše dvetisíc hlasov?
Poslal nám: Milan Margicin
Dušan PÁLKA

ČO SA PATRÍ A ČO NIE ZÁHRADKÁROM
V SEPTEMBRI

Ja ráno vstávam, kravy napájam, ovečky na pole vyháňam
a potom skúmam pôdu, leštím záhradkárske potreby, preberám na píšťalke o deviatich dierkach semiačka a sadeničky, majúc vždy poruke motyku a polievaciu hadicu. Nechcem sa chváliť, ale jediné, čo mi tento rok narástlo, je účet
za vodu. Som skleníkový až fóliovnikový typ človeka, popritom aj kávičkár. Ak mám teda vrátane vás záujem v záhrade
na kompost prilákať červíky, pridám doň kávovú usadeninu.
Pravdupovediac rád si vážne pohovorím s kapustou, aby sa
nenafukovala, naproti tomu kel je skromný až zakríknutý,
preto ho varím pod pokrievkou. Tak či onak, keď vám niekto lezie do kapusty, pošlite ho do kelu. Jedlá zelenina sa
dostala aj do obľúbených, ale často ťažko stráviteľných pokrikov eventuálne šťavnatých nadávok, ako Dostaneš nakladačku! Ty starý chren! Sudcovi mrkvu! Ozaj, rád by som
podčiarkol, že listy či pohľadnice izbových rastlín sa budú
krásne lesknúť, ak ich občas umyjeme zriedeným pivom,
fakt. Keď bude šarišské, prižmúri okuliare aj šéfredaktor
Bumerangu. Heslom otrasného dneška a šťastného zajtrajška bolo, je a bude: Pestujte kvety! Konzumujte ovocie!
Chovajte a jedzte zeleninu. Ak sa ňou budete nadžgávať,
schudnete, keď budete zeleninu predávať, priberiete.
Dovi a dopo v záhrade!
Ervín de HAŤAPAŤA,
chlorofylový špecialista

Miro Vico
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Oldřich Dvořák

Aleš VYJÍDÁK

Jan Gľonda
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neboli Tak pravil XY

•• „Jasně že nejkrásnější ženy na světě jsou Češky,“ pravil hrdě XY v pánském debatním kroužku. „Například Magda Vašáryová, Lejla Abbasová
a Vica Kerekeš.“
•• „Česká historie,“ pravil XY v kroužku přátel, „je pochopitelná jedině za toho
předpokladu, že k Řípu naše prapředky nepřivedl Praotec Čech nýbrž
Jára Cimrman.“
•• „Nechápu,“ pravil XY během televizního přenosu, „proč komentátor stále
hovoří o futbalovém utkání Německo versus Anglie, když podle nápisů na
dresech hraje Toyota proti Fly Emirates.“
Jiří Žáček
z knižky Basta fidli

SLOVÁ O PREVRATE A CHAOSE
Hoci mám ako vždy pravdu, pripúšťam, že s cirka siedmimi dlažobnými kockami pod mojimi oknami sa štátny prevrat robí ťažko. Lenže ako
birmovaný dobre viem, že keď pánboh dá, aj motyka vystrelí a potom
kocky dokážu prevrátiť štát hore nohami. Ale opätovne pripúšťam, lebo
som tolerancia sama, že motyka nemusí vystreliť, akože aj nevystrelila,
čo je chvalabohu. Ale že tie kockaté šorošovské hlavy spôsobili dokonalý chaos, o tom som sa vlastnokožne presvedčil na vlastnej koži! Veď ja
si od ich demonštrácií počínam úplne chaoticky, čo musí vidieť ešte aj
slepý na kurie oko!
Ján Grexa

Rasťo Visokai

Matka číta dcére rozprávku. Po chvíli sa
jej ona opýta:
- Mami, aj ty si kedysi čakala princa na
bielom koni?
- Áno, čakala, ale prišiel iba kôň.
•••
Bavia sa dvaja chlapi a jeden hovorí:
- Predstav si, že k nám prišla svokra po
svadbe iba raz.
- Tak to máš teda šťastie.
- Ani nie, ona ešte neodišla.

Náhle prý nemohl na nohy!
Dala mu snad žena parohy?
Mělo to jiný háček:
V botě čněl připínáček.

Zavlečenci
Nerozumím, je to vjeda,
zavlékli sme Mohameda.
Se zemákem mandelínku,
nové gény sú na rínku.
Jak dar kvitel bolševňík,
fčil nezňičí ho skoro ňik.
Vela slof od strýčka Sama,
komédija a aj dráma.
S čudných vjecí potopa,
kam dopláváš Evrópa?
Jak prežijú tvoje davy,
čudný svjet a čudné mravy?
Gde je odkaz tvojich tatú,
biju na zvon aj na ratu.
Co tak lásku tvojich mam
- tú vám šeckým posílám.
Nech ostane muž aj žena,
a aj cosi z její vjena.
Nech ostane svjetem svjet
a pohromadze prstú pjet.
Dedo Pejo

Návštevník reštaurácie, kde nebola šatňa,
si pripevnil na svoj kabát lístok: Som boxer,
šampión ťažkej váhy. Každému, kto sa
dotkne môjho kabáta, rozbijem hubu!
Keď odchádzal, visel na mieste jeho kabáta
lístok: Som bežec, preborník na dlhé trate.
Pokúste sa ma chytiť.
Povzdych lysého: Som
holá skutočnosť.

•••

Dutá hlava je ľahká, preto
ju hlupák drží tak vysoko.

Miroslav MOTYČÍK

- Pán horár, čože ten vá
š pes tak
šteká na moju ženu, len
čo si oblečie
norkový kožuch?
- Prepáčte mu to, ale ne
môže králiky
ani cítiť.
•••
- Na našej plavárni sa ut
opil Škót.
- Ako viete, že to bol Šk
ót?
- Keď sa posledný raz vy
noril, chcel
mi predať plavky.
•••
- Čo si povedala tomu uč
iteľovi matematiky, ktorý ťa požia
dal o ruku?
- Aby so mnou nerátal.

ZVIERACIE MÚDROSTI
-Jež má krátke nohy
-Akoby sa hroch o stenu
hádzal
-Tichý žralok brehy myje
-Trpezlivosť muchy priná
ša

- Mami, čo je to mozog?
- Daj mi pokoj s tými večnými otázkami! Mám v hlave úplne iné veci.

•••

- Ty, predstav si, včera som spadol
z rebríka.
- A nestalo sa ti nič?
- Nie, predstav si, včera som spadol
z rebríka.

•••

Zíde sa na ulici Viktor s priateľom
Igorom a pýta sa ho:
- Nazdar, aké máš IČO?
- Mám sa celkom dobre. Ale doteraz
som nevedel, že si Maďar. /Ľubomír
Kianička

•••

Jozef Storinský

Drevorubač príde do lesa,
oprie pílu o strom a vraví:
- Ti ši pila… ja som ňepil –
a naleje si.

Pri truhle starého poľovníka plačú
zvieratá. Srna povie: - Bol to dobrý
človek.
Zajac prisvedčí: - Veru hej, vystrelil na
mňa šesťkrát a ani raz ma netrafil.

VI
George Bernard Sh
aw
(1856-1950) – angli
cký dramatik,
kritik a prozaik írs
keho pôvodu
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„Poď so mnou na pytačky!“
nahovára mladý Kohn svojho veľmi
škaredého priateľa Nácka.
„A to už načo, prosím ťa?“
„Chcem požiadať o ruku Reginu
Gelbovú, a keď ťa uvidí, určite
budem mať väčšie šance!“
•••
Len čo Regina Schwarzová
prestúpila na katolícku vieru,
zašla do obchodu s náboženskými
potrebami a kúpila si krucifix,
ruženec aj modlitebnú knižku.
„Môžem vám dať aj Nový zákon?“
opýtal sa predavač.
„Áno, iste! Podľa možnosti ten
najnovší, prosím.“
•••
Príde Kohn na daňový úrad a hovorí:
„Prišiel som vás požiadať o riadnu
dovolenku!“
„A prečo s tým idete k nám?“
„A kam mám ísť, keď som celý rok
pracoval na vás?!“

•
Ž IDOVSKé
ANEKDOTy

Zhovárajú sa Kohn a Gelb.
„Bože, ako ja len nenávidím toho
Weisa!“
„Aj ja!“
„A ty mu koľko dlhuješ?“
•••
Zadychčaný Weis pribehne
k lekárovi.
„Pán doktor, po vašej návšteve sa
manželkin stav podstatne zhoršil.
Príďte ešte raz, prosím!“
•••
„Asi je predsa len najlepšie byť
Židom,“ povedal rabínovi jeden
z jeho žiakov.
„Prečo to hovoríš?“ opýtal sa
rabín. „V dnešnom svete plnom
antisemitizmu?“
„Nuž, áno… v najhoršom prípade
prestúpi Žid na inú vieru. Ale čo
môže urobiť taký antisemita?“
•••
Prišiel Lévy do reštaurácie
a objednal si údené bravčové
kolienko. Keď sa s chuťou pustil do
jedla, uvidel ho Kohn a pobúrene mu
povedal:
„Vieš, že za to draho zaplatíš?“
„To teda viem,“ blazeovane
odpovedal Kohn. „Videl som jedálny
lístok…“
•••
Obchodník Rosenbaum
umiera. Slabým hlasom sa pýta
okolostojacich?
„Sára, drahá, žena moja, si pri mne?“
„Tu som, drahý, upokoj sa,“ odpovie
žena.
„Móric, syn môj jediný, si tu?“
„Tu som, otec.“
„Rózka, dcéra drahá, si tu?“
„Áno, otec…“
Rosenbaum sa z posledných síl
posadí na posteli a zúfalo sa opýta:
„A kto je potom v kšefte?“

PRIŠLO NÁM POŠTOU ZO ZÁHROBIA

retro

•• Bez rozptýlení u Bumerangu bych nenapsal jedinou notu a připadal bych si jako
ubožák / Antonín Dvořák
•• Časopis Bumerang čítam nielen ja, ale aj celá tá muzikantská čvarga / Marián Varga
•• Prosím, neposielajte mi už na Tahiti váš časopis Bumerang, nie som ho hoden /
Paul Gauguin
•• Ten váš Bumerang ma máta ako nočná mora / František Dibarbora
•• Keď sa mi dostane do ruky časopis Bumerang, nepustím ho z ruky ani na mement
/ Michal Kováč, bývalý slovenský prezident
•• Bez jedného ucha sa dá žiť, ale bez absintu a Bumerangu by som len ťažko prežil
ďalší rok / Vincent van Gogh
•• Ten časopis, čo vydávajú kdesi v Prešove, je hodný obrov / hokejista Vsevolod Bobrov
•• So Sovietskym zväzom a Bumerangom na večné časy a nikdy inak! / Vasiľ Biľak

VIETE? NEVIETE?
Viete, prečo policajt nosí so sebou
zárubňu?
Aby si mal na čom otvoriť pivo.
•••
- Slečna, ja som maliar. Mohol by som
vás namaľovať bez šiat?
- Môžete, keď sa nebojíte, že pri tom
neprechladnete.
•••
Z POLICAJNÉHO ZÁPISNÍKA
Niekoľkokrát som ho vyzval, aby
zastal, ale on padal z okna ďalej.

Na dedinskej svadbe skríkne
jeden z družbov:
- Chlopi, chto ešči ňespal zos
ňevestu?
Spoza stola sa ozve: - Ja.
- A ti ši co zač?
- Ja som žeňich.
•••
- Madam, ako dlho ste
vydatá?
- Dokopy, alebo jednotlivo?
•••
Vraví dievčina svojmu milému:
- Jožko, musím ťa zarmútiť.
- Prečo, Anička?
- Vieš, moje srdce patrí inému.
- Nevadí, ja budem spokojný
aj so zvyškom.

Juraj Cajchan

Pri použití väčšieho množstva piva sa cítim byť podpivničený / ML

Z pražské kavárny III.
Poslední dobou píšu o komunálních věcech, do
pera, respektive klávesnice padají mi zprávy, že
tu vzniklo sociální centrum pro bezdomovce, jinde chystá se jiné pro seniory, onde bude zařízení
pro matky s dětmi, no přímo komunitní centrum,
pěkně vybavené a kdesi cosi.
V takovém čase přijde mi líto, že nejsem členem
žádné komunity, že krom své kavárny nikam nezapadám, nikde nejsem vítán, nejsem členem,
nejsem očekáván, nikde pro mne není místa
a pro mého Boha není svatostánku.
Jsem obyčejný muž, ani dítě, ani senior, poměrně
pracuji, poměrně bydlím, má zdravotní omezení
jsou přiměřená věku. Nikde než v té hospodě
není pro mne místa. A to si člověk zvlášť uvědomí, když zrovna z nějakého důvodu, zdravotního,
ekonomického nebo dalšího do té hospody jít
nemůže nebo nechce. Rád by někde pobyl, ale
když nechcete nic pít a jíst!? Když máte v kapse
jen pětikorunu?! Když chcete být ve společnosti
lidí sám?
Když, když…
Kam jít, když v knihovně je do sedmi, v parku
zima, kam, kam?
No do hospody přeci! Tam jsou tvoji kumpáni,
kamarádi z mokré čtvrti, to je tvoje komunitní
centrum, tam patříš!
A teď ty matky s dětmi, poté co ruka zákona
zatípla cigaretu kuřákovu, začly cpát se i do
kaváren, parchanty nevychované nechají tam
vyvádět, pobíhat a vřeštět a jakmile vykouklo
slunko už se s nimi nahrnuly do předzahrádek,

kde celou zimu obětavě drželi stráž kuřáci, a teď
nemají pomalu kde být!
Ježíšku na křížku, chtěl bych tedy taky takové
komunitní centrum pro obyčejné svobodné bydlící pracující muže bez deklarovaného vyznání
a tělesných vad.
Být obyčejný člověk znamená být vlastně strašně sám.
f.

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

„Och, majstre“, skonštatovala jedna
veľmi obletovaná filmová hviezda
na akomsi večierku G.B. SHAWOVI,
„keby sme my dvaja mali spolu
dieťa, bolo by krásne po mne
a múdre po vás.“
„To áno,“ odpovedal jej na to Shaw,
„ale predstavte si tú hrôzu, madam,
keby to vyšlo naopak.“
•••
Mladý dramatik raz pozval G.B.
SHAWA na premiéru svojej novej
hry. Shaw väčšinu predstavenia
prespal. Po skončení mu autor
vyčítal:
„Ako ste mohli spať, veď dobre
viete, ako veľmi mi na vašej mienke
záleží…!“
„To, že som spal, je mienka,“ odvetil
Shaw.
•••
K SHAWOVI raz prišiel krajčír vziať
mieru na nový oblek. Shaw sedel
pri stole, pracoval a nechcel sa dať
rušiť.
„Pán majster,“ povedal nakoniec
krajčírovi, „nevzali by ste mi mieru
tak, ako sedím? To je totiž moja
obvyklá životná poloha.“
•••
SHAW sa raz prišiel pozrieť na
večierok, ktorý organizovala
samoľúba anglická rodina. Ako inak
to ani nemohlo byť, zasadla po
občerstvení ich dcérka ku klavíru
a začala predvádzať svoje umenie.
Hostiteľka sa naklonila k Shawovi
a zašepkala:
„Počula som, že máte veľmi rád
hudbu.“
„To nič,“ povedal na to Shaw, „len
nechajte to dieťa nech hrá ďalej.“
•••
Slávny britský dramatik spomínal:
„Raz, keď som mal asi dvanásť
rokov, ochorel som. Rodičia si
mysleli, že je to slepé črevo, lekár
zasa tvrdil, že je to katar. Iba ja som
vedel, že to bola neurobená úloha
zo zemepisu.“
•••
Shawov nakladateľ stretol slávneho
spisovateľa kráčajúceho v hlbokom
zadumaní.
„Dal by som dolár za to, keby som
sa dozvedel, na čo práve myslíte,“
povedal.
„Prerobili by ste,“ odvetil SHAW.
„To, na čo myslím, ani zďaleka nemá
cenu dolára.“
Nakladateľ však naliehal, nuž mu
Shaw s vážnou tvárou prezradil:
„Práve som myslel na vás.“

Z NAŠEJ KRČMY

Komu nie je niečo jasné,
u nás platí za všetkých.
A potom hlupák aj zhasne.
Boris Pralovszky

Mikuláš Jarábek
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Perličky
zo školy

lia
a oko

• Hokejoví brankári nosia cez ústa
chrániče, aby neprehltli puk.
• Futbalista je športovec, ktorý sa
živí kopaním.
• Futbal je kolektívna hra preto, pretože sa pri ňom nakoniec všetci
pobijeme.
• Na futbal potrebujeme loptu.
Náš otec už len vstupenku.
• Je zaujímavé, že sa mi vždy urobí
v škole zle práve vtedy, keď je v televízií zaujímavý zápas.
• Prehrávať už vieme, ale vyhrávať ešte nie.
• Milan nielenže bezhlavo kopal, ale
tiež hlavičkoval.
• Najslabší na ihrisku bol ten najsilnejší.
• Na poslednom turnaji sme dopadli
celkom dobre. Z troch mužstiev
sme boli tretí.
• Nehrávam to fair play, pretože
neviem po anglicky.
• Rozdiel medzi detským a futbalovým ihriskom je, že na detskom
ihrisku sa hráme a na futbalovom
sa kopeme.
• Nečistá hra je, keď prší a potom
je futbalista špinavý.

VERŠÍČKY
NA ŠKOLSKÉ
PERLIČKY
Sliepky znesú vajcia,
z ktorých vyliahnu sa.
Všetci diplomati
diplomy mať musia.
Marihuana je
Sládkoviča dielo.
Krematórium vraj
krémy robiť chcelo.
Perlu z tehotnej si
perlorodky získaš.
V stanoch zaujali
ľudia stanoviská.
Proti zaškrteniu
očkoval nás lekár.
Malé deti majú
mliečne zuby z mlieka.
Najslávnejším gréckym
básnikom bol Homár.
V Lotrinsku vždy boli
všetci lotri doma.
Dobrí gramatici
neboja sa gramov.
Každá dáma v garde
chce byť gardedámou.
Superman je človek
veľmi veľmi starý.
Pod šéfom sa peknej
sekretárke darí.

Jozef BILY

ŽelezniČné uzly laca tormu
Ľudo Majer / Zastrúhané myšlienky

•• Keby všetko bolo tak, ako by to malo byť, bolo by všetko inak. A vyzerá to tak,
že to tak je.
•• Sú aj takí, čo ti dokážu liezť ešte aj na tečúce nervy, ktorých väčšina je už v kýbli.
•• Keby si ľudská hlúposť zobrala voľno, to by sa len začali diať veci!
•• Princezná pobozkala žabu a tým odčarovala princa. Ten z nej bol značne rozčarovaný.
Šach je dobrý vo dne a dáma v noci / Vlasta Burian

Otec vraví synovi:
- Synku, vieš, že tvoj foter je génius?
- Takže ty naozaj nie si môj tato?
•••
- Pán sused, prečo máte také špinavé ruky?
- Ále, keď manželka odchádzala do
kúpeľov, tak som hladkal lokomotívu.

dkami,
Stará Blašková nesie kôš s odpa
lnice
popo
ujú
ázdň
vypr
tiari
keď už sme
do auta. Vraví im:
- Dúfam, že nejdem neskoro.?
- Ale kdeže, len si naskočte!

Peter ZIFČÁK

O žene nevieš nič, kým ju nestretneš opitú, alebo
kvalitne nahnevanú / N.N.

Správa z tlače: Podľa najnovších informácií má prísť k rekonštrukcii nemenovaného televízneho kanála a to čisto
z technických dôvodov. Je v ňom totiž množstvo potkanov, ktorí bránia vysielaniu objektívneho spravodajstva.
Milan Kupecký

MôŽETE ĽUTOVAŤ

Jiří Hiršl

Ak ste nečítali (prípadne ani si nekúpili) predošlé číslo Bumerangu, môžete ľutovať. Lebo by ste sa v ňom
dočítali napr. aj to, že ruský vedec Mendelejev svoju
povestnú tabuľku prvkov vymyslel na prešovskom korze, že pes Rexo v Liptovskom Hrádku hovorí ľudským
hlasom, že v Antarktíde je veľký záujem o slovenské
mrazničky, že polícia je na stope strašidlu z bývalého
OV KSS a tomu podobne, nehovoriac o poučných referátoch, rôznych analýzach, prognózach i závetoch.
Predošlé číslo už asi nezoženiete, ale nevešajte preto
hlavu a sledujte nasledujúce čísla nášho časopisu.

Čertovské obrázky Ľuba RADENU
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DVOJTÝždeň

NA TENTO

Otras mozgu je zlý, ale ešte
horší je otrasný mozog.

RECEPT
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ŠARIŠSKÁ LAKOCINKA
(gurmánsky zážitok pre 3 osoby)
Rozpis
•• Umyté a osušené steaky
•• tuk na plech
•• 10 kg kyslej kapusty
•• 2 kolienka
•• 3 jablká sváru
•• Cestoviny farfalle
•• Zástera
•• Ligurček na ozdobenie

…a dereŠ Andreja

Milovali sa, vzali sa, žili šťastne.
On v Prešove, ona v Bruseli.

DereŠ fedora vica

HOROSKOPINGPONG
(od 24. 8. do 23. 9. , teda PANNA)

Mišanka

Čo je mačka?
Tiger po
sebakritike.

Peter GossányI / Aforizmy
••Aj keď hrali na umelom trávniku, zápas pohnojili.
••Futbalový fanúšik vždy uprednostní gólové hody
pred husacími.
••Hráč na hrote útoku by mal pichať do súperovho
osieho hniezda.
••Chudoba vraj cti netratí, ale tá gólová určite áno.
••Futbal na prírodnej tráve neznamená, že by hráči
mali prepásť všetky gólové šance.

RSDr. Ičo Chán, hlavný kuchár
P. S. Z vyššie uvedenej zmesi, uvedenej
v rozpise, si môžete urobiť aj obklad na
hlavu.

Calista FLOCKHARTOVÁ
Keď ma muž nepobozká pri prvom stretnutí, považujem ho za perfektného džentlmena. Ale keď to
neurobí ani po druhý raz, je to homosexuál.

Konstantin KAZANCHEV, Ukrajina

Prinášam vám takú napínavú astrozáležitosť, čo priam srší panenským
studom, čistotou a nevinnosťou, že slabšie povahy ani nedočítajú. A pritom nenadbieham vkusu masového čitateľa a nepodliezam umeleckú
latku. Ale k veci. Pondelok a streda je váš čas na kosačku na trávu i na
boj proti slimákom a na črevné ťažkosti vám treba užiť nátržník husí –
odporúčajú ho aj naši dočasní bratia Rusi. V nedeľu nejedna panna či
panic budú na mol v spoločnosti vplyvných osôb, zvierat a vecí. Žiaľ
prídete už podnapití a potrundžené, takže po vytriezvení si na vás už
nik z prítomných nebude pamätať. A vôbec, piť za vlastné nie je veru
nijaká slasť, a vaša opica býva zväčša pod psa, no a ten vám nič nevybaví. Aj keď Panny obľubujú ručné práce, napríklad box, najčastejšie si
dávajú vysvetliť to, čomu najlepšie rozumejú, a tak ich najobľúbenejším miestom do uzávierky našej astrologickej rozhľadne bola kuchyňa
a v nej šťastné jedlo jablká v župane. Do kina nech chodia iba v utorok,
do divadla v stredu a zásadne na balkón. Epiku by mali čítať od strany 35, lyriku od strany 8 a z filozoficko- politických aktualít iba tiráž
a copyright. Nositelia tohto znamenia sa predovšetkým musia chrániť
slepých nábojov, slepého čreva a slepých pasažierov. Ak si nedajú pozor, dostanú hnačku u istej ľahkej ženy v práčovni alebo u sukničkára
v trojdielnej skrini. Ale vám, verným čitateľom, také niečo nehrozí, lebo
ste chránení mojím pozitívnym magnetickým vplyvom, ktorým vyžarujú tieto preteplené, ale hrdé riadky, čo v prípade Panien sa nedokážu
opanovať atď. a vôbec.

Ako na to?
Zubáča si bez pardonu rozdeľte na cca
150-gramové porcie a po uvarení cibuľu
vyberte. Do 1 litra brandy dajte vykostené
karé z daniela, upečené chvosty rozkrájajte na cimpr- campr, potom preceďte
a bodka. Často kloktajte, nepite, ale pri
každom kloktaní prehltnite 2 lyžice dobrotky.
Dobrú chuť vám naháňam!

Milan LECHAN, prom. prognostik vulgo veštec v. r.
Bruno Horecký
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Mnohé futbalové zápasy majú síce vynikajúcu divácku kulisu, ale inak je to len
priemerné divadelné predstavenie.
Stanislav Verešvársky
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Radši pešo do karčmi
jak mercedesom do
roboti
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alebo
Vy sa pýtate,
my odpove
dáme

s
:
šie číslo
Najbliž merang
Bu
u
u
časopis né v denník
e
ž
lo
v
ájdete

n

Šport

botu

v s o tembra
8. sep

humor z internetu

Pýta sa nás Augu
stín K.
z Dolnej Onej:
V auguste v roku 1968
val na tom, aby sa každsom trspojeneckých armád ý vojak
Varšavskej zmluvy pri vs
naše územie preukáz tupe na
al vízom
a platným pasom.
Nikto ma vtedy
počúval
a až na psychiatrii ne
dali za
pravdu. Nemohli by mi
ste o tom
niečo napísať?
- Mohli.
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