BUMERANGY VšETKýCH KRAJÍN, VRáťTE SA!
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Eva
JARábková-Chabadová,

poetka, prozaička, členka Fóra
humoristov pri knižnici Juraja
Fándlyho v Trnave a autorka
publikácie, ktorú predstavujeme
na strane 5.

humoristicko-satirický dvojtýŽdenník
ROčNÍK V, 12. Január 2019 / sAMOSTATNE NEPREDAJNÉ
- Týmto vlakom cestujem už dvadsať
rokov.
- Vážne? A kde ste nastupovali?

❶ Poznáte nejakú (máte nejakú
vlastnú) definíciu humoru?
Je to skratka na ceste, ktorá vedie neradostné mozgové pochody v našej
nešťastnej hlave k šťastnému koncu.
Ak sa to nepodarí, nevadí, zastávky
s občerstvením na tejto ceste nám
už nikto nevezme. Tí ľudia, ktorí zmysel pre humor nemajú, zvyknú občas
v spoločnosti rozprávať vtipy tak, že
pokazia pointu a to je potom ozaj zábava a tí, čo ho majú, majú zároveň
jediný problém, ako ho speňažiť, lebo
humor je taká neoceniteľná devíza, že
ešte aj peniaze zaň sú smiešne.

Vlády sa správajú naopak ako lavíny: Najprv napáchajú škody a až potom padnú.
Fedor Vico

Ján Heinrich

Po silvestri

❷ Stala sa vám niekedy humorná (veselá) príhoda, ktorá by
mohla pobaviť aj našich čitateľov?

So slušnosťou…
… ďaleko nezájdeš.
Nanajvýš do zadku,
keď ťa pošlú do riti.

Nič iné sa mi ani nedeje, iba humorné
príhody. Väčšinou chodím na bicykli
a keď poviem v spoločnosti, že mi ich
už ukradli osem, tak to sa všetci náramne pobavia. Najhoršie je, keď urobím veľký nákup na opačnom konci
mesta a bicykel je preč. Raz som išla
na akurát novo zakúpenom bicykli a pri schádzaní z chodníka na cestu
sa mi dopredu posunuli zle zatiahnuté
riadidlá. Poprosila som mocne vyzerajúceho pána, ktorý išiel, aj s manželkou
oproti, aby mi ho napravil, samej sa mi
to nedarilo. Skúšal to a keď mu to, takisto ako mne, nešlo, rozhodol sa, že ho
pretočí úplne, smerom dopredu. Keď
boli riadidlá celkom pri zemi, prikázala
odrazu jeho manželka, že „pome”. Asi
sa jej zdalo, že sa do toho manžel veľmi
vložil. Poslušne odkráčal, darmo som za
nimi volala, čo mám teraz akože robiť.
S takto upraveným bicyklom, ohnutá
úplne k zemi, s nákupom zaveseným na
krku som prišla po najbližšiu predajňu
bicyklov a tam sa prišiel na mňa pozrieť
celý obsluhujúci personál. Bicykel mi
zoštelovali a keď som chcela zaplatiť,
povedali, že to je v poriadku, že sa dávno tak nezasmiali. Alebo minule, to som
kupovala rybársky vlas. Chcela som
ním vypletať stoličku a na ten nákup si
budú v predajni dlho pamätať. Najskôr
som pýtala najhrubší rybársky vlas, aký
majú. To je tento pani, ukazuje mi predavač. Je nejaký tenký, koľko kíl udrží?
No nejakých sto dvadsať. To mi stačí.
Vy chcete chytiť sto dvadsaťkilovú
rybu? Nie to potrebujem pre človeka.
Chcete teda ťahať z vody stodvadsať-

Marián Hatala

Pravda
Pravda, láska zvíťazí,
(KGB, ŠTB, aj Štázi).
Ambasády samý špicl, diplomat,
jak po pravďe ich nazvat.
Štát špízuje občana,
že bezpečnosť a ochrana.
Poslúží od klúča dzírka
a internet je dobrá vťírka.
Satelity, kamery a očka,
každý sa ich časem dočká.
A co potem mobily nahráfky sme sa dožili.
To je pravda, sloboda,
úsmjef, láska, pohoda.
To je ono, to je ono,
Tóno, Fero, Joko Ono…
aj dedo Pejo

pokračovanie na strane II…

Michail Zlatkovsky, Rusko
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kilového človeka? To si už dialóg prišiel
vypočuť aj ďalší predavač, spozorneli
aj nakupujúci rybári a pátravo si prezerali, malú, útlu žienku. Ale nie, chcem
tým vlasom vypletať stoličku. Všetci si
vydýchli. A koľko metrov potrebujete?
Musím si to namerať, povedala som
a odhadom rozpažila ruky na približnú
vzdialenosť päťdesiat centimetrov. Toľkoto a štyridsaťkrát. A to už pozorovali
úplne všetci v obchode. Predavač mi
odovzdal kotúč s rybárskym vlasom
a v nemom údive pozoroval moje meranie rozpaženými rukami. Keď sa už
vlas váľal po zemi všade okolo mňa, konečne stačilo. A môžete merať. Počuješ,
dones meter, povedal vedúci predavačovi. Ten zmizol, asi išiel do susedného
obchodu s textilom a aj priniesol. Pani,
odmerajte si to. Pomaly mi dochádzalo,
že tu niečo nesedí, ale odmerala som
a povedala, pätnásť metrov a takýto
kúsok, ukazovala som dĺžku asi dvadsiatich centimetrov. Predavač zahlásil
ostatným nakupujúcim, ktorí sa prizerali, zabudnúc načo pôvodne do predajne prišli, pätnásť metrov a takýto
kúsok. Pochopila som, že to je totálna
zábava, ale humoristka vo mne to nemohla pokaziť.No dobre, chlapci, pobavili sme sa, zaplatím. Koľko to stojí? Čo
je viem, nejakých 10 centov, celý kotúč
stojí dve eurá a keby ste mali málo,
príďte, máme dosť a meriame to tamtým prístrojom. No a takto sa bavím
neustále.

❸ Ktorá oblasť spoločenského
života je podľa vás najväčším
inšpirátorom humoru?
Ten stereotyp, že policajti, blondínky,
farári atď. je všeobecne známy, ale keďže som pracovala celý život ako učiteľka na strednej škole, tak som vždy
vedela oceniť žiacky humor. Jeden čas
sme si zapisovali nechcený humor pri
maturitných odpovediach, je pravda, že
žiaci sa vtedy príliš nebavili. Pri maturitných písomkách som raz, bez ohľadu
na skončenú predpísanú dobu, počkala
asi desať minút, kým maturantka dopíše. Potom som išla na WC a ona odrazu búcha na dvere, že ďakujem vám
za pozornosť. Ja, že to je v poriadku,
dovidenia. Keď som vyšla von, čupela
pred dverami a s plačom mi vysvetľovala, že to čo písala bol prejav a na
záver zabudla napísať, že ďakujem vám
za pozornosť. Tak aj ja jej ďakujem za
pozornosť, veľmi ma pobavila.

❹ Ak máte - mohli by ste nám
prezradiť rebríček:
a) najveselších politikov
b) najsmiešnejších politikov?
Nebol to vôbec smiešny politik, ale
bavila som sa na Gustávovi Husákovi
keď začal, pobudnúc niekoľko rokov
na Pražskom hrade, hovoriť po česky
a následne v Bratislave po slovensky,
jedno aj druhé tak trochu s ostravským
akcentom. Politik ma pobaví vtedy, ak
je múdry a inteligentný a niečo sa mu
fakt podarí. Naposledy tak urobil minister Miroslav Lajčák, keď sa správal
ako „Mys mokré tričko” a nechtiac odhalil svoje vyššie ambície, ktoré sú iba
zdanlivo utajené. Vo svojich epigramoch už iba súhlasím so všeobecným

názorom, že darmo spisovateľ o pozornosť dranká, keď si ľud pamätá iba
slová kapitána Danka.

❺ Máte obľúbenú anekdotu?
Mám rada také krátke anekdoty typu:
Vieš ako sa dáva prvá pomoc politikovi? Neviem. Nevadí. Alebo: Čo by si robil, keby tvoju ženu napadol medveď?
Nič, nemal si začať. Dobré sú tiež vtipy,
ktoré sa dajú ešte vypointovať. Prišiel
pohotovostný lekár k staršej panej, aby
jej ošetril spálené ucho. Ako sa vám to
stalo, pani? Ale žehlila som, zazvonil mi
telefón a ja som si omylom priložila na
ucho žehličku. Potiaľ vtip. A prečo máte
popálené aj druhé ucho? To som si volala pohotovosť.

V

slovník (takmer) cudzích slov
Na prvý pohľad by človek povedal, že neangažovanosť je opakom angažovanosti.
Mám svoj názor na prvé pohľady (láska
na prvý pohľad, dôvera na prvý pohľad,
krása či múdrosť na prvý pohľad). Určite
to poznáte: „… na prvý pohľad to bol taký
slušný človek.“ Ale po prvom pohľade
nasleduje druhý, tretí a ďalšie pohľady.
Preto je aj spoločnosť vrstvená na tých,
ktorým je všetko jasné už na prvý pohľad,
potom na tých, ktorí pre svoj úsudok či
názor potrebujú aspoň niekoľko klebiet,
tí ďalší niekoľko informácií, no a nakoniec
tí, ktorí si robia úsudok na základe dlhodobého štúdia a poznania.

Ť
GAŽOVANOS

NEAN

Kamil Haťapka, odborník v oblastí cyklistiky, volal svojho času napríklad po tom,
„aby v sfére médií zavládla nekonfliktná,
tvorivá atmosféra.“ Sféru médií degradoval na cyklistické družstvo, ktoré by
malo i v rámci pelotónu spolupracovať
a byť hlasnou trúbou moci bez vlastného
názoru. Volá teda po neangažovanosti.
Alebo inými slovami – za angažovanosť
pre tú istú vec, teda po absolútnej angažovanosti. Ale absolútna angažovanosť

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

Ako učiteľka dejepisu a ruského jazyka v dobe, keď sa zo všetkého ruského
už mohli robiť vtipy, som, samozrejme,
bola objektom žartovania a každý školský rok som začínala tým, že chcem vás
učiť, nebráňte sa a ak sa žiaci nebránili
a učili sa, tak som sa zas ja nebránila
vtipkovaniu na adresu predmetu ruský
jazyk, ktorý som, mimochodom, mala
a stále mám rada. Ku koncu svojej pracovnej kariéry som začala strácať sluch
a hluchý učiteľ je taká úžasná zábava,
že sa musí baviť aj on. V tejto súvislosti
sa stalo, že ma začali dosť často volať
za predsedníčku maturitnej komisie
a vtedy mi kolega povedal. Dávaj si pozor, lebo keď sa rozchýri, že zle počuješ,
budú na teba robiť na školách poradovníky. No nepobav sa.

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

Bez humoru by som neprežila. Narodila
som sa v Ďěčíne slovenským rodičom,
s ktorými som sa ešte ako dieťa vrátila na Slovensko a bývali sme na okraji
mesta, na ulici ktorá bola kilometer
dlhá, bolo na nej dvadsaťšesť domov
a nebolo tam elektrické osvetlenie. Začínala sa pri benzínovej pumpe a keby
som nemala zmysel pre humor, tak
doteraz na tej benzínke sedím a čakám
kým elektriku zavedú. V tých dvadsiatich šiestich domoch sme bývali svorne
spolu Slováci, navrátilci z Čiech, Juhoslávie, Bulharska, alebo z pracovných
táborov a ak sme sa všetci na Slovensko
vrátili, tak sme museli mať neuveriteľný
zmysel pre humor. Za najväčší vtip pokladám fakt, že po prežití takmer celého života na Slovensku som si musela,
po zamatovom rozdelení Československa, požiadať o slovenské občianstvo.

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

Zvyknem udeľovať ľudstvu zásadnú
radu do života, ak teda chce prežiť. Nevyhadzujte sporáky na pevné palivo,
jazdite na bicykli a zopakujte si, alebo
sa naučte, azbuku, je ľahšia ako čínština. Chcem sa spýtať, či je to naozaj tak
a odpovedám si: „Možno je to tak”.
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sa rovná neangažovanosti. (A krát a na
entú = N). Kolega Einstein prišiel k podobnému záveru, ale v inej oblasti a vyjadril to iným vzorcom.
Neangažovanosť je doménou slovenského verejného života. Hybnou silou
neangažovanosti je strach, neschopnosť,
zápecníctvo, intolerancia, hlúposť a obmedzenosť. N = (s - n - z – i – h – o) to
celé na druhú.
Zásluhou neangažovanosti môže byť pri
moci neschopná vláda, o ničom nerozhodujúci parlament, všetkého schopný fond
národného majetku. Neangažovanosť
dáva krídla a nekonečné možnosti všetkému a každému, kto chce z ľudí zdierať
kožu.
Ale… ani angažovanosť nie je samospasiteľná. Vždy ide o to, kto a za čo sa angažuje, respektíve kto a za čo sa neangažuje.
Keď svojho času v literárnej súťaži vo
vydavateľstve Smena odovzdával Vlado
Bednár ocenenia mladým autorom, v záverečnej besede mu víťaz súťaže položil
otázku: „Ako budeme teraz písať angažovanú poéziu, keď sa vojna vo Vietname
skončila?“ Odpoveď Vlada Bednára si
jednak už nepamätám, ale v tomto kontexte nie je ani zaujímavá. Zaujímavé je,
že s menom nádejného mladého básnika
som sa od tých čias už viac nestretol.
Zrejme odišiel do večnej neangažovanosti.
Píše Miroslav VICO
Kreslí Fedor VICO

TEUTÓN
Pevný buď. A šír slávu.
Vojak pravý
nikdy nevešia hlavu.
Iba hlavy.
Tomáš Janovic

Humanista

On by aj pomohol,
ale nevie komu.
Keby aj vedel, komu,
nevedel by ako.
Keby aj vedel komu
a ako,
aj tak by nevedel,
či by to pomohlo.
Pavol M. KUBIŠ

Marián Hatala

Slovenská mafia: Predĺžená ruka trhovej
ekonomiky, s ktorou si nevie poradiť ani
ruka zákona.
Milan Margicin

POLITOLOGIZMY Milana KENDU
ZDVORILÝ DOTAZ
Ohľaduplnosť bossov k zamestnancom neraz pripomína zdvorilý
dotaz na adresu prasaťa: či mu vyhovuje termín zakáľačky.
MÓDNE ALIBI

Laco TOrma

RADA

Čoskoro sa začnú už aj bežci na prekážkovej dráhe vyhovárať na
objektívne prekážky.

Jednu radu matičiarom
povedať ma durká.
Dajte pokoj „janičiarom“
a dajte si „turka“.

BUDÚCNOSŤ NA NAŠICH CESTÁCH

Ján GREXA

Budúcnosť na našich cestách bude zrejme taká, že sa odvážime
sadnúť si za volant iba pod vplyvom alkoholu.
NA VŠETKÝCH ÚROVNIACH
Šéfovia zvyčajne vynášajú do nebies toho, kto donáša.

III
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SPRÁVY
SLOVENSKEJ
MALEJ
STRANY

Územnosprávne
rozdelenie Slovenska:
K riešeniu územnosprávneho rozdelenia Slovenska sa naša spoločnosť periodicky vracia. Nedá sa už
ani zrátať, koľko podôb mala už len
z tohto dôvodu naša malá a celkom
veselá krajina. A môže byť aj veselšia. Preto prichádzame s jedným
celkom originálnym návrhom, ako
by za istých okolností Slovensko
mohlo z hľadiska územnosprávneho

hľadiska vyzerať. Mohlo by byť rozdelené do troch krajov podľa priloženého nákresu:
1) Vnútroslovenský kraj so sídlom
v dvojmestí s pracovným názvom
Zvolenská Bystrica (ale pripúšťala
by sa aj Banský Zvolen). Siahal by
od Bratislavy až po Prešov a Košice,
sídlo kraja by teda bolo spravodlivo
centrálne umiestnené, postupne by
mohlo prerastať do hlavného mesta
Slovenska.
2) Stredoslovenský kraj by tvoril
nárazníkovú zónu medzi Vnútroslovenským a Okrajovoslovenským

krajom. Sídlom kraja by bola Žarnovica, pretože tu maturoval svojho času veľmi populárny, predseda
dnes už zabudnutej strany, ktorý sa
pokúšal urobiť zo Slovenska niečo,
na čo sme už vďakabohu tiež zabudli. Ak by sa našiel významnejší
Slovák a jeho rodisko by ležalo na
území tohto kraja, stalo by sa automaticky jeho sídlom.
3) Okrajovoslovenský kraj – už sám
názov hovorí, že tento kraj nie je príliš dôležitý, ale že je svojou polohou
v okrajových oblastiach Slovenska.
Mal by to byť kraj národnostných
menšín (maďarskej, rusínskej, ukrajinskej, poľskej, rómskej i českej).
Sídlom kraja by mohla byť Žilina,
pretože je to mesto, v ktorom svojho času pôsobil na poste primátora

človek, ktorý menšinám dobre rozumel, i keď pravdupovediac nerozumel ani Maďarom, ani Rusínom,
Ukrajincom, Poliakom, Rómom či
Čechom a vlastne ani Slovákom.
Špecifikom tohto kraja by bolo, že
by jeho obyvatelia nesmeli pri ceste do krajského sídla prekračovať
hranice iných krajov (to by nakoniec
platilo aj pre ostatné kraje), ale museli by ostať na území svojho kraja.
Prípadné prekračovanie hraníc jednotlivých krajov by bolo možné len
s platným cestovným pasom.
-mv-

Známy celebritný organizátor súťaží krásy Všehomír Čačaný dnes predstúpil pred novinárov oholený britvou a upokojil ich úvodným vyhlásením, že
nie je pravda – aj keď to tak vyzerá - že by mal za sebou neúspešný pokus
o samovraždu.
Naopak, informoval o svojom rozhodnutí v nadchádzajúcom roku organizovať Súťaž krásy v inovovanom formáte A4 až A0 v troch kategóriách:
najkrajší politický klamár, najkrajší falošný sľub voličom, najsympatickejšia
politická strana s najlepším klamárskym programom
V tej súvislosti odmietol konkretizovať, či má pripravovaná súťaž už aj nejakých favoritov, upresnil len to, že o účastníkov nebude núdza.
Fero MRÁZ

UFO GRAMY
Tom áša Majerníka

UFÓNSKY VŠEVED
Skúma pojmy, slabikuje:
brutto, netto, tara.
Denne vŕta do všetkého
ako moja stará.
ZOSKOK Z VESMÍRU
Pre pristátie padákom
zvolil si bod presný.
Zavial vietor, zmenil smer,
pristál na čerešni.

Keď som pred rokmi zháňal správy o všemožných
pupkoch sveta, potešil ma veľmi nález istej indiánskej legendy. Jej jadrom je presvedčenie, že pupok
vesmíru je vždy tam, kde sa príslušník kmeňa práve
nachádza. A to ešte nie je dosť: stred sveta sa vyskytuje vždy s dostatkom jedla a pastvy.
Tzv. biela civilizácia sa nedokáže uspokojiť s takýmto
samozrejmým svetonázorom. Už v predhelénskych
časoch musel byť príslušný omfalus v geometrickom
centre. Všade, kde slobodného jednotlivca nahradíte
otrockým davom, musíte vytýčiť pevný stredobod –
aká by to bola anarchia, keby kdekto nosil vesmír
v sebe!
Takže dav. Črieda. Bola pred Helénmi, bude aj keď
je dávno po nich. Stádo nemá rado excentrizmus.
Keď spustíte do pohybu excenter, vzniká napätie, po
okrajoch sa objavujú najrozličnejšie únikové rýchlosti. Vedeli to dobre všetci dejinní zaokrúhľovači ríš –
a rovnako dobre všetci zaokrúhľovaní.
Čo sa len naši ľudia napracovali, aby mohli poslať
včerty tie viedňo-, pešťo- či pragocentrizmy! A predsa ešte nie sme na prahu konečného riešenia od-

MEGALOPOLIS
stredivkovej otázky. Ostáva posledný krok. Vedeli
o ňom dobre členovia Moysesovej deputácie, keď
žiadali pre slovenské Okolie to pravé hlavné mesto.
Srdce štátu musí predsa byť optimálne vzdialené od
odporných cudzích vplyvov aj od krvilačných nepriateľov – čím hlbšie od vlastných hraníc do vnútrozemia, tým účinnejšie.
Vyskytujú sa však pochybovači, čo túto základnú
ideu zľahčujú. Celé mladé Slovensko si vraj samo
sebe môže byť metropolou, veď koľko je už vo svete päťmiliónových veľkomiest! Načo prezident, keď
stačí richtár s právom ferule, načo parlament, keď
stačí mestská rada s právom meča? Nová Brasília?
Škoda peňazí.
Musím týmto zľahčovačom do očú povedať, že podrýpavajú historicky nevyhnutné zavŕšenie štátnosti.
Už od pribinovských čias hľadá táto krajina stratené ťažisko. To len vy, páni, chcete naďalej preferovať
špinavý prístav, stoku a smetisko Viedne; nielen jej

Stanislav Verešvárský

periférie, ale periférie celého našského osídlenia!
Nielenže je medzi vami veľa Neslovákov, ale ešte aj
Slováci sú zväčša neslovenskí. Jazyk, ktorý pokladáte za materčinu, je lodnícky argot s balkánsky agresívnym prízvukom na prvej slabike – zamestná viac
jazykových inšpektorov, než má používateľov. A vôbec: Väčšina z vás nevie ani správne voliť.
Dosť o samozrejmostiach! V srdci megalopolisu už
nebude len patent na patenty, ale aj na rozum; budú
banky, burzy, ba aj letisko uprostred súmestia – kto
iný to má? Škoda, že celá akcia sa nedá utajiť tak, ako
to dokázal kedysi Dr. Karvaš, keď potichu presunul
metropolu na pravé miesto. Ak je to už teda von, tak
si pripomeňte:
Geometrický stred Slovenska je pod ľubietovským
Hrbom. Ak v tomto pevnom bode ukotvíte štát, až
potom bude naozaj stabilný. Bude ako na cverničke. Ako indikátor liečiteľa nad pacientovým pupkom.
Ako olovnica.
Pavel HRÚZ,
(FÓRUM, príloha denníka SME zo 7. 3. 1996)
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Plače pán Seliger nad hrobom pána Bauma
a volá:
„Ty si nemal odísť! Ty si nemal odísť!“
„To ste mali pána Bauma tak rád?“ opýta sa
ho súčasťou susedka.
To ani nie, ale ja som si vzal jeho vdovu!“

•••

Pán Kauders mal dovolené navštevovať
vináreň, ale musel byť najneskôr o desiatej
večer doma. Raz sa trochu zdržal a líhal si
práve v momente, keď hlásnik trúbil jednu
hodinu.
„Tak toto je u teba desať hodín,“ vyčíta mu
starostlivá manželka.
„Ale Evženka,“ povie na to pán Kauders,
„nevieš ako má ten chudák trúbiť nulu?“

Ivan Popovič

•••

Nikolay SVIRIDENKO

Václav Linek

r
pou r
ite
félic

Ivan Matuška

Sedí pán Roubiček s pánom Kohnom
v kaviarni, pán Kohn sa pozerá do stropu,
rozmýšľa a zrazu povie:
„Počúvajte, priateľu, koľko rožkov by ste
zjedli na lačný žalúdok?“
Roubiček sa tiež zamyslí a vraví:
“Čo ja viem, také štyri.“
„Omyl,“ smeje sa pán Kohn, „len jeden.
Ostatné by ste už nejedli na lačný žalúdok.“
Roubiček uznanlivo pokýva hlavou, zaplatí
a ide domov. Veľmi sa teší, ako dobehne
Sáru. Hneď vo dverách jej hovorí: „Počúvaj,
miláčik, koľko rožkov by si spapala na lačný
žalúdok?“
„Asi jeden,“ hovorí manželka.
„Škoda,“ povie smutne pán Roubiček,
„mohol som ti povedať vynikajúci vtip.“

•••

Mykola Kapusta

Potápa sa veľká zaoceánska loď.
V poslednom záchrannom člne sedí Samuel
Pick, obzerá sa na loď a s hrôzou vidí, že na
prednej časti lode, ktorá ešte trčí z vody, si
Roubiček pokojne číta noviny. Pick naňho
volá:
„Roubiček, Roubiček, loď sa potápa!“
A Roubiček mu pokojne odpovedá:
„To sa mám zblázniť? Je hádam moja?

Ľubomír kotrha

•
Ž IDOVSK é
ANEKDOTy

Marie Plotená

Pavel Taussig

Bobo Pernecký

Zpráva o stavu mě

DLUHO ŠE ŇEVOŽEĽI
Policija už našla a zatrimala ľem
16- ročneho bitanga Vargu Imre
zo Zasranej uľici v našim mesce.
Toten mladi človek še za šustra
uči u majstra Najvirt Ferenca. Pred
paru dňami zbačeli s kamaratom
na mesciskim dvore odstaveni fijaker aj s koňom bez gazdu.
Šedli do koča a odešli do Cemjati,
dze jich dva dzivčata čekali. Policajti še preukazali šikovne a tak
še tota podarena partija na koču
dluho ňevožela. Tiš majiteľ fijakra
budze mac ňeprijemnosci bo namesto vartovaňa svojeho majetku
v karčme šedzel.
(časopis Naša zastava, rok 1912)

Doba předvolební a povolební hektiky pominula,
naši volení zástupci si utřeli pusy od medu a už jim
z nich zase teče jen omastek a sliny, a prostý člověk
už zase řeší obyčejné starosti, jako třeba jak zapnout wawky. Což se mi podařilo s pomocí Boží a naplnilo mne to hřejivým pocitem.
Holky z redakce Regionu mně založily facebokový
účet, abychom byli všichni v dosahu a mohli lépe
pracovat. Tak se snažím rozpoznávat lidičky, kteří
mne žádají o přátelství… zelený papoušek z Letné
už je mým třídním nepřítelem, občas polituji paní
z Čimic, že se jí ztratil pejsek nebo že nemůže sehnat dobrého pediatra, psychiatra, foniatra nebo topenáře.
Takže pro samý fejzbůk nemám na tu lepší práci
pomalu vůbec čas.
Opustily mne všechny mé fotoaparáty, tak jsem si
pořídil nový – o tom je hlášení v horší společnosti –
a velice uvažuji ještě o koupi selfie tyče.
Abych to osvětlil, chodím teď často za mámou do
špitálu pod Petřínem a když člověk míjí ty davy
tůristů s tyčema a holema, tak bych je tou seflie tyčí
řezal a řezal hlava nehlava.
To je tak asi všechno co jsem chtěl lidstvu sdělit, jen
že žiju svůj obyčejný život.
Bez medu, slin a omastku…
f.

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

Miro Vico

Tisková oprava
V minulém čísle Fámyzdatu jsme nesprávně uvedli, že prezident Miloš Zeman je z Brd,
správně mělo být uvedeno, že je z… z Lán.
Omlouváme se a děkujeme za Bakalu.

Pán Lévi náhle zomrel v kaviarni. Ostatní
návštevníci sa radili, kto to pôjde šetrne
povedať jeho žene. Vybrali nakoniec pána
Kohna. Pán Kohn teda išiel
k vdove akoby na kus reči, táral o všeličom
a nakoniec hovorí:
„Idem práve z kaviarne. Videl som tam
vášho muža. Hral karty.“
„A zasa prehráva, čo?“ hnevá sa pani Sára.
„To áno, veľa peňazí,“ prikývne Kohn. Sára
odhodí pletenie a vykríkne:
„Nech ho vezme čert!“ Kohn opäť prikývne:
„Už ho vzal, milostivá pani.“

•••

Starý Marek zastaví na ulici malú Vierku
a pýta sa jej:
„Čo sa stalo, slečinka, že už k nám nechodíte
nakupovať? Niečo sa hádam mamičke
nepáčilo?“
„To nie, ale ja som počula, že vy Židia ste
nám ukrižovali Pána Ježiša!“
„Tak to ja nie, Vierka! To ten Lederer od
naproti.“

•••

Starý obchodný cestujúci sa už hodinu
márne namáha urobiť so šéfom firmy
Schleim a spol. nejakú zákazku. Nepochodil,
balí si svoju kolekciu vzoriek a vzdychne si:
„Takých zákazníkov ako ste vy, pán Schleim,
takých by som chcel mať dvadsať!“
„Ako to?“ čuduje sa Schleim. „Veď som od
vás nič nekúpil!“
„No práve preto hovorím, že by som chcel
mať takých zákazníkov dvadsať. Ja ich mám
totiž, bohužiaľ, vyše dvesto!“

Babka príde k lekárovi a
ten sa jej
pýta:
- Čo sa vám stalo s rukou?
- Kopol ma elektrický prú
d.
- A čo máte s nohou?
- No ja som mu to vrátila
.
•••
- Asi som naozaj chorý.
- Podľa čoho tak usudzu
ješ?
- Už mi nechutí ani to, čo
mi doktor
zakázal

V
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EPIGRAMY Z TRNAVY

Naša spolupracovníčka a Trnavčanka Eva Jarábková – Chabadová nám pravidelne
posiela svoje epigramy pod názvom MOŽNO JE TO TAK, z ktorých priebežne publikujeme. Pod týmto názvom nedávno vydala už štvrtú zbierku týchto drobných
literárnych dielok.
Jedným z tých, ktorí sa v doslove k obsahu knižky vyjadrili, je Benjamín Škreko.
Z jeho textu vyberáme:
… z iniciatívy českého básnika a novinára Karla Havlíčka Borovského napríklad
Konský a Dobytčí trh v Prahe dostali vznešenejšie mená Václavské, resp. Karlovo
námestie. To je ten pán, čo epigramaticky apeloval na Vaška, aby nechodil s pánmi
na ľad, lebo „ mnohý příklad známe, že pán skloune a sedlák si za něj nohy zláme.“
Havlíček epigramy miloval, pretože mu pomáhali prekonávať zlobu doby a považoval ich za „malinké nádoby, do kterých vztek svúj nalévám, aby mi srdce nežral.“
Epigram sa od svojho vzniku v starom Ríme ako náhrobného nápisu vyvinul do
ideĺneho nositeľa satiry. V slovenskej literatúre očaril najmä Jozefa Ignáca Bajzu,
Jonáša Záborského, Janka Jesenského a ďalších, ktorým hnev srdce žral Žiaden
autor a jeho čitateĺ sa bez odporu k falši, klamu a hlúposti dodnes na ceste za
pravdou bez epigramu nezaobíde, pretož švorveršie s náčrtom problému v prvej
časti a prekvapujúcou pointou v druhej očarúva nielen svojim vtipom, ale aj posilnením viery vo víťazstvo rozumu.
Určite je to tak aj vďaka zbierke epigramov Možno je to tak od Evy Jarábkovej.
Ako podstatné na jej diele sa mi javí schopnosť vznášať sa ponad úskalia života
na krídlach smiechu a nehanbiť sa ani za to, že spravodlivosť, pravda a láska nám
veselo mávajú z deprimujúco privysokej roviny túžob…
Niekoľko epigramov Evy Jarábkovej-Chabadovej z tejto publikácie ponúkame do
vašej pozornosti.
BUDÚCI ČAS
Slovensko bolo a je plné krás,
ale čisto gramaticky,
nevieme, či bude mať aj budúci čas.

SMUTNÝ SVET

Rasťo Visokai

PRIŠLO NÁM POŠTOU ZO ZÁHROBIA
Časopis Bumerang je už skoro taký starý ako ja a pritom vychádza naďalej so železnou pravidelnosťou. Je podivuhodné, že ho ešte nezačala nahlodávať korózia
/ Mária Terézia
Kdybych se já někdy na Slovensku setkal s tvůrci Bumerangu, koupil bych jim
borovičky nejmíň litr / Jiři Šlitr
Je omnoho vzrušujúcejšie listovať si v Bumerangu, než čítať akési Krvavé sonety,
keď si vylihujem vo vani / Alžbeta Báthory, krvavá Čachtická pani
Přelistovat si jednou za dva týdny Bumerang, je pro mne takový starý dobrý zvyk
/ Tomáš Garrigue Masaryk
Bumerang sa číta lepšie ako Listina základných ľudských práv/ Pavol Országh
Hviezdoslav
Ten slovenský Bumerang čtu nejen já, ale i moje snacha / Karel Hynek Mácha
Pokiaľ si dobre pamätám, tak Bumerang čítal už Eugen Suchoň / Karol Duchoň
Dúfam, že Bumerang bude ešte dlho žiť. Lebo ak by umrel, cítila by som sa ako
vdova / Krista Bendová

V lesním temnu noci
(bez světla pomoci)
hladila ho proti srsti
vysoké až na tři prsty.
Rozrušená, nevěda,
že objímá medvěda.

NEŽNÝ

Šuhaj švárny
za mnou teraz behá
ako revolúcia
ku mne samá neha.
SEBAREFLEXIA

Kto vraví,
že vždy sa kradlo
nech napľuje
na zrkadlo!
NEMOŽNÉ

Stará múdrosť
takto vraví:
Nepotopíš
prázdne hlavy!
Ján Heinrich

NA AKTUÁLNU TÉMU
(redakčný dialóg)
Január je dôvod, ktorý sa nedá vyriešiť s horúcou hlavou, ale s adekvátne chladnou a to
v nezáväznej konverzácii, v ktorej pochopiteľne absentujú holé, respektíve skúpo oblečené
vety.
Ona: Zima je pekná, keď je v nej cítiť chlad.
Nastala nám doba ľadová a aj vy, pán kolega,
vyzeráte ako huspenina v najlepších rokoch.
On: Lebo chcem byť štýlovo čistý, moja zlatá.
Preto ten závideniahodný výzor až televízor,
ktorý žiaľ, čitatelia nemôžu vidieť, keďže náš
dvojtýždenník ešte nemá zavedenú zvukovú
podobu.
Ona: Ja som si zvukov i pazvukov užila až-až
pri ceste k nášmu dialógu, keď som nasávala
rukami-nohami atmosféru nového roka. Lenlen som sa nepridala k našej mladej generácii, ktorá si zhotovovala snehuliakov, kĺzačky,
rôzne zlomeniny a iné radosti a takmer mi
zamrzlo moje pomerne vysoké IQ.
On: Ajáj, aká škoda, že sneh nepadá v lete. Aspoň by nám neoziabalo ruky pri guľovačke.
Ona: Veru, bez gúľ to nie je ono. Ale najrozšírenejším športom v zime je kašľanie. A tu sa mi
žiada vyhlásiť, že iba veľmi málo ľudí, ktorí kašlú, ide k lekárovi. Tí ostatní idú kašľať do kina
alebo do divadla.
On: Tak sa teda vykašlime na náš frigidný rozhovor a uvoľnime miesto inému, výhrevnejšiemu materiálu.
Ona: A čo pointa, potvora jedna?
On: Napokon ale, medzi nami, prečo…
MacMillan ECHO

Sú aj takí, čo neveria na
duchov, aj
keď im straší vo veži.
Ľudo MAJER

Bez smiechu
by svet síce bol, ale iný,
ako keď je nočná lampa
bez elektriny.

PORAZENÍ
Neutešujte sa,
že pravda zvíťazí,
veď aj to heslo
vymysleli víťazi.
TAK AKO?
Niekde bude chyba asi,
tešíme sa na lepšie
a šetríme na horšie časy.

VÝCHODNÁ

NÁROČNÉ POVOLANIE

Ešte ani hrať nezačal
na ľudovú nôtu,
už mu stroja šibenicu
len tak, pre istotu.

Všestranný politik
môže robiť čo príde,
aj operovať mozog.
Vymývanie mu už ide.

MATEMATICI O LÁSKE

ČO JE HORŠIE

Láska, tá vždy omámi,
ale najkrajšia je,
kým je o dvoch neznámych.

Na jar sa objaví
na poli vždy toľko škodcov,
že o niečo viac je iba
v politike nových vodcov.

PO SEZÓNE
Ako seno sa koňovi
už nebudem núkať,
škoda, že ma nepoznal,
keď som bola lúka.

NEDARÍ SA
Na cirkvi si veľmi cením,
že chce na vieru obrátiť
aj nekresťanské ceny.

ZAS TO ZVLÁDLA

Januárové výpredaje

Okrem iných geniálnych počinov
zriadila si prezieravá vláda
ministerstvo premlčania
politických zločinov.

Konečne budú mať
zločinci voľné pole,
vo výpredaji skončia
všetci ľudia dobrej vôle.

Varovanie
Pozri pravde do očí,
Ukáž, že si chlap
Odvaha sa zúročí,
Budeš aspoň rovno stáť,
Neboj, že ti uskočí,
Boja sa len nuly,
Pozrieš pravde do očí,
A zistíš že škúli.
Text a kresba: Ladislav Belica
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ako
Jiří Suchý

Šak ňepijce,
ľudze!
Vidumaľi ďabľi
Paľenku pre ľudzi.
Chto zašpi u karčme,
Tot še češko budzi.
Chto ma češku hlavu,
Ľehko pod stol spadňe.
Pijanoho raz-dva
Kamarat okradňe.
Chto pod stolom ľeži,
Ulapi reumu.
Na hardlo priklada
Umšlagi zos rumu.
Vodka, borovička,
Či druha beteha Ket še mechir ozve,
Čľovek še nabeha.
Investuju doňho
Dobri kamaraci.
Ket mu duša zmekňe,
Sam šicko poplaci.
Perše ho oberu,
Vecka ho ošmeju Dokeľ ma peňeži,
Het ho ňevižeňu.
Ket o šicko pridze,
Kamaratoch straci Z karčmi ho viruca
S pozdravom - Čespraci!
U hlave murjanki Nabira šmelosci,
Najradšej bi šickim
Takoj lamal kosci.
Ket budar zavarti,
Stromi popoľiva.
Dookola vecka
Virošňe pokriva.
Draha z karčmi domu
Kratka, no široka.
Spiti raz-dva padňe
Sušedom do oka.
Ňetrimu ho nohi,
Jazik še mu pľanta,
Rozpoznac ňemože
Koňa od trabanta.

Po žemi še vaľa,
I do krakoch spadňe Šak nam obecaľi,
Že budzeme na dňe!
Davno še Janošik
Pošľisnul na hrachu.
Opiti še vaľa
Po blace, po prachu.

AFORIZMY Milana Kupeckého
• Nejeden podnikateľ vie lepšie riadiť motorové
vozidlo, ako svoju firmu.
• Máme oveľa viac tunelárov, ako tunelov.
• Mnohí dokážu liezť na nervy aj bez horolezeckého
kurzu.

Ňeskrije takoho
V poľu kenderica:
Šak opiti čľovek Hotova opica!
Ňerozozna svoju
Ženu od sušedi Korci ho, caha ho,
Idze na ohľedi.

Vlado Mešár

Aforizmy

Doma je na koňu,
Po obiscu vriska
Na švekru, na ženu,
Na psa, na dzeciska.

•• Dajte mi pevný bod – a ja sa na vás
vybodnem.
•• Aj starý rok by si možno rád privyrobil k dôchodku.
•• V boji o korytá ide o válovy.
•• Niekto vytrháva burinu, iný citáty
z kontextu.
•• Ktohovie, či aj medzi ľudožrútmi sú
vegetariáni…
•• Komu niet rady, tomu niet poldeci.
•• Vykopnúť z politického života staré
vykopávky, to by bol slávnostný výkop!
•• V lesoch je už viac smetísk, ako mravenísk.

S každim še povadzi,
Každoho nazlosci…
Aňi po znamosci
Ňema počľivosci.
Rano hlava duňi Čľovek ňespomeňe,
Jak pojid zos tepši
Dzecom šutemeňe.
Cerpi ňeľem hlava Pečinka ňe z dreva,
Zaberu pokrutki,
Nervi i čereva.

Peter GossányI

STATNÁ SPRÁVA

Až ket vitrižbeje,
Anďel ho ošvici S praznim bugiľarom
Može isc do rici!

Fero Mráz

Malý kurz veľ koozorovčiny:
Beteha - silná pálenka
Budar - záchod, latrína
Het - preč
Kenderica - kukurica
Murjanka - mravec
Pľantac še - motať sa
Počľivosc - úcta, česť
Pokriva - žihľava
Pokrutki - obličky
Pošľisnuc še - pokĺznuť sa
Šutemeňe - zákusky
Umšlag - obklad

Arménske príslovie

Kto veľa rozpráva, málo sa dozvie.

Ján Grešák

Drago MIKA

TO UŽ ŇE FIGĽE
Pod týmto názvom sme v minulom čísle uverejnili 5 aforizmov
a ako autora sme uviedli Milana Margicina z Bardejova. V skutočnosti však bol autorom len posledných dvoch aforizmov, kým
autorom prvých troch bol a je Ján Heinrich. Uvedomujeme si, že
takéto vyčíňanie tlačiarenského škriatka TO UŽ ŇE FIGĽE (po slovensky: to už nie sú žarty) a obom autorom sa ospravedlňujeme.
Redakcia

Ministerstvo vnútri Sloven
skej republiky.
Ministerstvo pláce sociáln
ych vecí a rodiny.
Ministerstvo obrny.
Náhodný inšpektorát prá
ce.
Ústav pamätí maróda.
Okrasné úrady.
Mestská polúcia.
Strava štátnych hmotn
ých rezerv.

Marcel Krištofovič

Hovorí otec dcére:
„Ak zajtra dostaneš z tej
písomky horšiu známku ako
jednotku, zabudni, že som tvoj
otec!“
Na druhý deň sa otec pýta: „Tak
čo si dostala z tej písomky?“
Dcéra po chvíli odpovie: „A ty
si kto?“
•••
„Čo je vzácnejšie ako siamské
dvojčatá?“
Na túto otázku dokázali nakoniec odpovedať až slovenskí
vedci:
„Vzácnejšie ako siamské dvojčatá je cigánik – jedináčik.“

Otázka: „Dá sa robiť inteligentný
humor „pre všetkých“?“
Jiří SUCHÝ: „Inteligentný humor
pre všetkých inteligentných ľudí.
Nemyslím tým intelektuálov, alebo
inteligentov z povolania. Myslím tým
inteligentných robotníkov, roľníkov
a inteligentnú inteligenciu. Poznám
tiež neinteligentných inteligentov
a to sú tí najhorší. Na tých si dávajte
pozor!“
•••
SUCHÉHO KRÉDO
Keď sa Jiřího Suchého, textára,
speváka, skladateľa, herca,
výtvarníka, riaditeľa divadla
Semafor a majiteľa nakladateľstva
Klokočí svojho času pýtali na jeho
krédo, odpovedal, že najlepšie
životné heslo si musel vymyslieť
sám. Znie síce trocha vulgárne, ale
vraj funguje: „Když všichni říkají –
všechno je v hajzlu, tak ja si říkám:
není to ztraceno, protože člověk ví,
kde to ma hledat.“
•••
Z GRAMOTINGLTANGLOV
Byl jednou Jonáš… Tak začína
vědecké dílo, ale začína jako
pohádka, to kdyby to nevzala
univerzita, tak to budu vyprávět
dětem.
•••
Král slíbil Honzovi za vysvobození
princezny půl království, ale když se
tak stalo, přišlo královi líto, že se tak
unáhlil a dal raději Honzu rozštvrtit.
To říkam jen proto, aby si naše děti
více vážili republiky.
•••
A iné drobnosti:
Smích, ten je neskonale dobrý –
není však dobré mít ho za zády.
•••
Sedí slečna v parku a hraje na
housle. Poem. Pán, který sedí vedle
ní, se zaujetím naslouchá. Najednou
mu to nedá, vytáhne z kapsy citeru
a zeptá se slečny: „Drahá slečno,
smím vás doprovodit?“
„Ale jo, jen co dohraju,“ odvětila.
•••
„Seděl jsem tam se zánětem
okostnice. Vzpomínáš?“
„Jo, vzpomínám. S někým jsi tam
seděl.“
•••
Zeptáme-li se pesimisty, co je
to humor, bude-li aspoň trochu
objektivní, uzná, že humor je
jediná věc na světě, která je trochu
k smíchu.
•••
Lítá se do vesmíru, nadzvuková
rychlost je už všední záležitosti,
miliardy bakterií kapitulujou před
našimi séry – leč pořád je na světě
plno věcí, které člověk nedokáže.
Třeba sedět v houpacím křesle
a nehoupat se.
•••
Dobrá rada. Chce-li někdo zjistit
vaši totožnost a vy nemáte u sebe
občanský průkaz, řekněte mu, co
čtete, a on vám poví, kdo jste.
•••
Je vám zima, slečno? Půjčim vám tedy
své sako. Když budete chtít, můžete mi
ho někdy vrátit. Když ne, je to koneckonců jeden z nejhezčích způsobů jak
lze přijít o sako.
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POLICAJT SA ŽENÍ

Beriete si tu prítomnú,
Marku, svojho anjela?
Pán farár, no ale pozor,
otázky tu kladiem ja!
Emília MOLČÁNIOVÁ

LOVU ZDAR

Nemá žiadnu trpe
zlivosť,
nedali mu pochva
lu,
pri postriežke na vy
sokú
chodil stále na mal
ú.
Mikuláš Jarábek

Bruno Horecký

Perličky

lia
a oko
• Pred domom sypeme vtáčikom, aby
sa im nešmýkalo.

zo školy

• A potom prídu nové majstrovstvá sveta v hokeji a prinesú ďalšiu jar.
• Huby delíme na jedlé, nejedlé
a otrávené.
• U nás rastie mnoho druhov hríbov. Najznámejšie sú tie, ktoré
nájdeme.
• Huby sa v lese rozmnožujú trusom.
• V lese sa nesmie kričať. Plaší sa
zver a huby.
• Huby po daždi rady rastú, pretože
tak dostanú príjemnú injekciu.
• Kto sa vyzná v hubách, nie je
v lese nikdy otrávený.
• Huby poznáme jedlé a tie na sušenie.
• Rád zbieram kuriatka, ale musia
tam rásť aj čučoriedky.
• Naše lesy sú bohaté na huby, lesné
plodiny a odpadky.

ŽelezniČné uzly laca tormu
Príde policajt do obchodu a chce si kúpiť šiltovku. Vyskúša si
tri a napokon povie:
- A taká so šiltom dozadu by sa nenašla?

• Huby v lete sušíme a v zime zasa
namáčame.
• Jedovaté huby poznáme podľa
toho, že keď ich zjeme, zomrieme.

VERŠÍČKY
NA ŠKOLSKÉ
PERLIČKY
Ľad je vlastne iba
voda tvrdohlavá.
List vlastníctva úrad
kastračný nám dáva.
Bio kúpalisko
otvorili v kine.
Svinčíkom sa volá
každý samec svine.
Zlatokopi stále
len do zlata kopú.
Medzi populistov
patrí spevák popu.
Zo špinavej vody
vznikli mraky čierne.
Spisovateľ svoju
smrť opísal verne.
Z konzerv vyrobíme
konzervačnú látku.
Turban predchodcom bol
rohatého statku.
Len zlatá krv tečie
v každej žile zlatej.
Keď je v ľuďoch poklad,
tak ich kopať máte.
Na modelke prsia
modeluje sochár.
Každý chrapúň, keď spí
v chrápaní sa kochá.

Jozef BILY

INFORMÁCIA PRE
KARIKATURISTOV

Miro Vico

Blondína sa pýta v galérii:
- Prepánajána, to kto namaľoval taký strašný obraz?
- Pani, ale to je zrkadlo.

Kresba: Valeriy ТarasenkO, Rusko

Jubilejný 25. ročník medzinárodnej súťaže kresleného humoru na tému
PIVO sa v budúcom roku
uskutoční už tradične
v Prešove 1. apríla.
Svoje práce môžu autori
poslať do 1. marca 2019
na adresu. Šarišská galéria, ul Hlavná 51, 080 01
Prešov. Obálku s kresbami (max. 5) označte
heslom PIVO, na zadnej
strane každej práce
uveďte meno a svoje
kontakty.

Čertovské obrázky Ľuba RADENU

VIII
DVOJTÝždeň

NA TENTO

Nákazlivá choroba sa
prenáča ľahšie, ako vrece
cementu.

RECEPT
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VARENÁ VLASTNÁ NOHA
Na prípravu tejto obľúbenej pochúťky
potrebujeme:
•• hrniec
•• barovú stoličku
•• prízemný sporáčik
Príprava:
Sadneme si na barovú stoličku, vyzujeme
si topánku a vyzujeme ponožku a to buď
na ľavej alebo na prevej nohe a to podľa
toho, či sme pravičiari, alebo ľavičiari. Potom si na takto obnaženej nohe vyhrnieme gaťu. Nohu vložíme do hrnca s vodou
na prízemnom sporáčiku a varíme si pol
hodiny za stáleho miešania. Jedna takto
uvarená noha zasýti až desať ľudí, takže
si na večeru môžete pozvať partiu kamarátov. Tí si po takejto lahôdke určite oblížu
všetky svoje prsty na nohách.

ý Dereš

…a novoročn

ŠTOFOVIČA
Marcela KRI

Čo je to výherná listina? Zoznam žrebov, ktoré si si
nekúpil / Ringo

DereŠ fedora vica

Smiech má s infekciou spoloč

nú nákazlivosť
A. Nonym

Ivo Chadžiev

Dobrú chuť vám naháňam!
Alfa B. a Beta A.,
pomocné sily v kuchyni

GASTROANALÝZA A SYNTÉZA, KTORÉ CHCELI
NASTOLIŤ PRAVÉ PROBLÉMY SLOVENSKEJ
KUCHYNE, ALE MAJÚ IBA DLHÝ NÁZOV
Preboha, ľudia, čo to robíte? Veď sa smejte a veseľte sa! Alebo vás nebaví
svet? V takom prípade začnite deň jedlom, ktoré vám iste dvihne náladu.
Týka sa to aj tejto ľahkostráviteľnej série či seriálu, ktoré sú určené hladným a nenažratým, verným stúpencom až vášnivým milovníkom gastronómie. Výživná veda alebo, ak chcete, veda o výžive je dosť zložitá, a keď
ide do tuhého a do detailov, je nezáživná. Čo a koľko budete absorbovať
v januári, závisí od toho, akí ste hladní, a akí chudí chcete zostať. Pritom iba
zriedka zazriete na jednej kope všetko, čo pojete za deň. Vari každý by bol
veľmi prekvapený, keby sa uvidel tak, ako ho vidia ostatní po odpočítaní
baranice, roláka, rukavíc, šálu, bombardiakov, čižiem a iných rekvizít tohto
chladného úvodného mesiaca. Vo svojej vlastnej predstave o sebe, pokiaľ
sme si už stačili vrátiť domov zo silvestrovskej zábavy, sme štíhli, pestovaní,
triezvi a upravení. Ale iní evidujú rozstrapatené vlasy alebo plešinu, cencúle
z čuchového ústroja, pokrčené šaty a prebytočné kilá aj neošetrené korčule,
lyže, sánky a korčule… No istá americká štúdia nedávno dokázala, že tučnejší ľudia majú priemerne o tridsať bodov vyššie IQ ako štíhlejší. Priatelia,
priberte!
A tak na záver ešte tri naše prostonárodné príslovia, ktoré… veď viete ako:
Hlad sa slovami utíšiť nedá.
Dobré jedlo a dobré pitie predlžuje živobytie.
Radšej vecej jesc, jak menej vypic.
Do zjedenia!

Vlado Mešár

„Už roky sa vyhýbam prestížnym
bulvárnym časopisom. Na väčšine
fotiek vyzerám ako kôň."

Liv TYLER

Milan LECHAN

BA Č IKOVA
M u DROS c

Najhlupejša otaska
položena vichodňaroj:
-Naľejem ci?

JEDINÁ OTÁZKA
alebo

Vy sa pýtate,
my odpovedám

e

Bezdomovec Fero sa
nám na prešovskej Pošte 1, kde sa
zohrieval a čítal
Bumerang zdôveril, že
by ako tí vtáci
najradšej odletel do
teplých krajín.
Opýtal sa, či by mu
prezident Kiska
neposkytol vládne liet
adlo, keď je ten
Dobrý anjel.
Povedali sme mu, že
asi by mu čerta
starého poskytol, ale
možno by ho
zobral lietadlom do Po
pradu, ale tam
je ešte väčšia zima. To
mu bolo jasné.
Pozvali sme ho aspoň
na rum do blízkej krčmy a keď že to
bolo ešte pred
Silvestrom, odporučili
sme mu aj oslavy zvrchovanosti.
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