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

humoristicko-satirický mesačník
ROčNÍK V, 30. november 2019 / sAMOSTATNE NEPREDAJNÉ

nevzdáva to

Zapálil sa pre svoju ve
c.
Jeho vec síce zhorel
a,
ale on čmudí ďalej.

Asi žiadnu definíciu nepoznám. Pre
mňa osobne je humor to, čo robí môj
život krajším a úplnejším. Bez humoru
by boli moje dni len šedým prežívaním
každodennosti. Na humore mám rada
aj to, že je v ňom vždy aj nejaká kreatívna zrážka s nezmyslom.
❷ Stala sa vám niekedy humorná
(veselá) príhoda, ktorá by mohla pobaviť aj našich čitateľov?

Americkí vedci
zistili,
že ľudia veria
všetkému, čo zi
stili
americkí vedci
.

V jeden upršaný deň som sa dohodla
s manželom, že po mňa príde autom
do práce. Utekajúc bez dáždnika som
rýchlo prišla k zelenému autu, otvorila dvere a na sedadle spolujazdca bol
kopec papierov. Pekne som ich poukladala s výčitkami manželovi, že aký tu
má bordel. Sadla som si, papiere dala
na palubnú dosku, neodpustiac si ešte
poznámku o špine a prachu na palubnej doske. A až keď som si išla dať bezpečnostný pás, zbadala som vyjavenú
a priam vystrašenú tvár vodiča, ktorý,
samozrejme, nebol mojím manželom
a k slovu sa za celý čas nedostal. Tak
som sa rýchlo zmohla na prepáčte a raketovou rýchlosťou som auto
opustila. Naše zelené auto stálo hneď
za ním a manžel ma privítal so slovami:
- Čo, chcela si lepšie auto?
No môžem za to, že autá rozoznávam
hlavne podľa farby? A na otázku predavača vianočných stromčekov, „Aké
máte auto?" logicky odpovedám, že
zelené.

VÝROČIE

Vývoj našej
zamatovej
veľmi krátky:
Vtedy holé ruky
a dnes
– holé zadky…

❸ Ktorá oblasť spoločenského života je podľa vás najväčším inšpirátorom humoru?

Jan HEINRICH

Totalita bola okupácia
tankami,
demokracia je okupácia
bankami.

Myslím, že v každej oblasti spoločenského života nájdeme humorné chvíle,
a dôležité je si ich aj uvedomovať a dokázať sa baviť. Nemám ale rada vtipy
a humor, ktorý ubližuje a zhadzuje
dôstojnosť ľudí. Ako matka štyroch detí
som si užila veľa krásnych humorných
chvíľ, ktoré vám prinesú deti so svojím
úplne iným vnímaním sveta okolo. Keď
bol náš najmladší syn ešte bábätko, tak
na dovolenke sme dávali tým starším
deťom vreckové za jeho stráženie. Tak
večer sediac na terase zrazu okolo
prebehlo štvornožky bábätko a za ním
starší syn s pokrikom: „jaj, utekajú mi
peniažky!“
❹ Ak máte - mohli by ste nám
prezradiť rebríček:
a) najveselších politikov
b) najsmiešnejších politikov?
(v obidvoch prípadoch môžu byť aj
zahraniční)

Stres nás niČ

Väčšina Slovákov
žije v strese,
zvyšok
v zahraničí.

a) Najveselší politik je pre mňa stále
pokračovanie na strane II…

Milan KENDA

Iveta Hurná,

riaditeľ ka Knižnice
Pavla Országa Hviezdoslava
v Prešove

Fero MRÁZ

í

Eva JarábkováChabadová

II
Béla Bugár, ktorý aj vo vážnych a ťažkých chvíľach dokáže vystupovať so
svojím príjemným úsmevom a tak situáciu hneď odľahčí.
b) V kategórii najsmiešnejší politik je
konkurencia pomerne veľká, ale ja si
pamätám ešte slávny prejav Miloša Jakeša – ktorý sa venoval situácii
v Československu v roku 1989 a kritike petície Několik vět. Petíciu spísali
predstavitelia československého disentu a podpísali ju aj známe umelecké
osobnosti „No tak řekněme paní Zagorová, je to milá holka, to je všechno, no
ale ona už tři roky po sobě bere šest
set tisíc každý rok… „… „Stejně tak ten
Dubček vedle toho chodí, nebo snaží se
chodit po tom světě. Chtěl jet do Itálie
podruhý, nepustili jsme. Chtěl jet do
Španělska teď, nepustili. Samozřejmě
chodí velvyslanci, píšou předsedové
vlád, předsedové stran, píše tady předseda internacionály, ten Brandt, Willy
Brandt, a tak dál, všichni intervenujou.
A proto je tak důležitý, ta podpora
zespodu, aby my jsme mohli říct: né
my si to přejem, to je ten lid, to žádá
a taky, my s tím souhlasíme, s tím lidem
souhlasíme, my plníme jeho vůli a ne
prostě, aby my jsme tam byli sami, jak
kůl v plotě, neměli jediný, jediné slovo
podpory…“
❺ Máte obľúbenú anekdotu?
Mám rada židovské vtipy, takže: V Írsku
pred katolíckym kostolom sedia dvaja
žobráci, jeden drží v ruke kríž a druhý
Dávidovu hviezdu. Návštevníci kostola
sa na žobráka s hviezdou škaredo pozrú a tomu s krížom vhodia provokatívne do klobúka veľkú sumu peňazí. Tak
to ide niekoľko dní, až kňazovi z kostola
príde židovského žobráka ľúto, ide za
ním a hovorí mu: „Pozrite sa, tu ste v Írsku, to je katolícka krajina, sedíte pred
katolíckym kostolom, ak budete držať
v ruke Dávidovu hviezdu, tak vám nikto
nič nedá. " Žobrák s hviezdou sa otočí
na toho s krížom a hovorí: „Pozri sa,
Kohn, kto nás to sem prišiel učiť marketing."

❻ Stali ste sa niekedy objektom
žartovania? Ako to na vás pôsobilo?
Keď som mala veľa práce, tak som sa
zatajovala najmä pred rôznymi podivuhodnými predavačmi. Raz sme v kancelárii s kolegyňami riešili podanie
nejakého projektu, keď prišiel nejaký
„obchodný zástupca“ s tým, že chce hovoriť s riaditeľkou. S úsmevom na tvári
som mu vysvetlila, že tá tu teraz nie
je a vlastne ani neviem, kedy tu bude.
Mladý muž sa na mňa pozrel a zahlásil:
„ To mi jasné, ináč by vám tu nebolo tak
rozšafne a veselo, a ty s tými kučeravými vlasmi sa veľmi nesmej, ja vašu
riaditeľku poznám a aby ťa ten smiech
neprešiel.“ Tak som už len rozmýšľala,
odkiaľ ma tak dobre pozná.
❼ Je pre vás humor nevyhnutnou
súčasťou života, alebo sa bez humoru pokojne zaobídete?
Psychologické výskumy vraj opakovane potvrdzujú, že ľudia so zmyslom
pre humor lepšie zvládajú stres. Smiech
rozlieva pozitívne emócie do celého
tela, tlmí negatívne emócie a prináša
pohodu. Deň, keď sa nezasmejem a nepobavím aj na sebe, je pre mňa veľmi
smutný deň. Mám preto rada veselých
ľudí, ktorí sa vedia tešiť a smiať, aj keď
život je niekedy priťažký na smiech.
Jednou z mojich obľúbených kníh je
kniha Tisíc a jeden vtip od Jána Kalinu.
Poteší ma SMS od priateľky po tom, čo
si zapnem mobil: „Zapni si prosím mobil, chcem ti zavolať.“

V

slovník (takmer) cudzích slov
Nech sa slovník cudzích slov usiluje ako
chce, nedokáže mi presne vysvetliť, čo
je vlastne vulgárnosť. Alebo presnejšie –
nielen to, čo popisuje slovník ako vulgárnosť, je vulgárnosť.
Na prvý pohľad veľmi jednoznačné
a zrozumiteľné slovo. Vulgárnosť je hrubosť, surovosť, drsnosť. Ale slovník uvádza ešte aj druhý význam tohto slova,
a to je dosť prekvapujúce – všednosť. Sú
zrejme prostredia, sú zrejme ľudia, aj celé
spoločenské skupiny, pre ktoré je vulgárnosť vlastne všednosťou.
Mladí ľudia, ale vlastne nielen mladí,
dokážu tromi-štyrmi slovami povedať
a vyjadriť takmer všetko. Od nadšenia,
cez spokojnosť až po pohoršenie. A pracujú len s niekoľkými slovami, ktoré sú
nepublikovateľné. Ktohovie, či toto nie je
tá pravá vulgárnosť.
Prejav vulgárnosti nemusí byť až taký,
na prvý pohľad, zjavný. Stretneme sa
s ňou za volantom auta, v obchode, na
futbale, u lekára, na stránkach novín a časopisov, vo filmoch a televíznych programoch. No a, samozrejme, čo sa obísť nedá,
to je vulgárnosť na politickej scéne. Tá je
priam nabitá vulgárnosťou. Zabralo by
veľmi veľa priestoru i času, ak by som

Ť
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chcel zmapovať všetky.
Započúvajte sa, alebo prečítajte si výroky či prejavy mnohých našich politikov,
teda prejavy ľudí v najvyšších politických
a ekonomických kruhoch. Bez vulgárnosti, ktorá je pre mnohých všednosťou, by sa
zrejme k bohatstvu, o ktorom sa slušným
ľuďom ani nesníva, asi nikdy nedostali.
Skúsme vybrať pár takých perličiek
aj keď riskujeme, že budeme kade-kým
popoťahovaní na zodpovednosť za slová, alebo dokonca za celé vety, ktoré sa
nepatrí verejne vyslovovať, a teda ani
publikovať.
Na našu obranu poviem len toľko, že
môžeme doložiť pramene, z ktorých sme
čerpali. Kde a pri akej príležitosti tieto,
vlastne nepublikovateľné výroky zazneli.
Tak najprv tri také najpikantnejšie, ktoré odzneli už dávnejšie na pôde Národnej
rady Slovenskej republiky. Časť tých najvulgárnejších slov aspoň čiastočne vybodkujeme, aby sme príliš neprovokovali.
„Čo by ste spravili týmto ľuďom? Obesiť ich, krista, obesiť za rebro tuto hore,
špinia človeka kde môžu, kurvy. Vy…né!

❽ Chcete sa sama seba na niečo
opýtať? Ak áno, dajte si na svoju
otázku aj odpoveď.
Na čom som sa v poslednom čase zabavila? Naša budúca nevesta z Bratislavy prišla do Prešova a na zastávke
MHD sa jej ujo opýtal: „Moja mapka
už šla?“ (mapka – rozumej Mestská
autobusová preprava) a jej odpoveď:
„Neviem, takú aplikáciu nemám, ja som
z Bratislavy.“
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Špinavé!“
„Nebudem vás žalovať, lebo ste sa prišli kultúrne sa ospravedlniť, ale tí, ch…ji,
to preberú a tí to budú písať, budú mariť
a čo tí ľudia si pomyslia?“
„Nech ma neserú – raz nahnevá robotníkov, ta to zbúra tú budovu aj s nima!
Dám ich vyhádzať von, hajzlov špinavých,
tak mi meno špinia všade, rozumiete to?
Hajzli!“
Ale prenesme sa do súčasnosti. Veľa sa
toho udialo od čias, keď zazneli tie predchádzajúce výroky. Logicky by sa malo
niečo zmeniť k lepšiemu. Národ i jeho
reprezentácia by mala dospieť, dostať sa
niekam vyššie. Nemám dosť odvahy na
to, aby som predpokladal, že by hádam
mala aj zmúdrieť. Ale nie. Nič také sa nedeje. Skúsme si pripomenúť pár výrokov
z nedávnych dní:
„Tak toto je úplne v p…i. Problém je, že
prokurátor nechce dať súhlas so zadržaním!!! Ja to je…m. Tak som zvedavá, čo
urobí. Ku…a!“
„Vraj tam len bol a povedal, že klamú.
Oni sú úplne v pi…i z toho. Mňa z nich j…e!“
„Policajti sú v robote. Všetko majú pripravené na zajtra. A ku…a prokurátorská
nechce dať súhlas! Mňa naozaj je…e.“
To by hádam stačilo. A pritom, toto je
z našej politickej scény úplne najmenej
nebezpečná vulgárnosť. Pretože klamstvá, nevraživosť, podrazy, intrigy, fyzické
násilie, dokonca aj vraždy sú oveľa, oveľa
drsnejšie prejavy vulgárnosti. Najmä voliči by sa mali započúvať a na základe toho
sa zorientovať v celej v tejto vulgárnej
špine a vo voľbách by s tým mohol reálne
niečo robiť.
Ruský spisovateľ Josif Brodskij, žijúci
v Amerike, sa k tejto téme vyjadruje veľmi
kultivovane, zjavne slovenskú politickú
scénu, vďakabohu, nepozná.
„Najväčším nepriateľom ľudstva nie je
komunizmus, socializmus či kapitalizmus,
ale vulgárnosť ľudského srdca, ľudskej
predstavivosti. Vulgárna bola predstavivosť Marxa, vulgárna je predstavivosť
jeho politických i nepolitických nasledovníkov.“
Píše Miroslav VICO
Kreslí Fedor VICO
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„Pan
ale ako sused!“
Tomáš JANOVIC

BEZ ZUBOV DOKÁŽE HRÝZŤ IBA
SVEDOMIE / N.N.

Peter ZIFČÁK

LOGIKA

OVČIARSTVO NA
SLOVENSKU
POMALY ZANIKÁ

Z okruhu podo
zrivých,
policajti vážen
í,
musíme vylúči
ť Jana,
on je tým zavra
ždeným.

Emília MOLČÁ

NIOVÁ

Všetci ľudia sú stavovce,
ale nie každý má chrbticu.
Spring

Nečudo…
Veď ovečky
nemajú dosť obživy.
Na najlepších pastvinách
sa dnes pasú
gorily.
Milan HODÁL

Ľubomír JUHÁS

III
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SPRÁVY
SLOVENSKEJ
MALEJ
STRANY

MORATÓRIUM
Veľké strany rozhodli, že päťdesiat dní pred voľbami bude platiť
moratórium na prieskum preferencií politických strán. Malo by
sa to logicky týkať aj našej strany.
Ale my sme s veľkými stranami
vybabrali, pretože sme strana
malá, takou chceme zostať aj po
voľbách, takže, my svoje preferencie poznáme už takmer sto dní
pred voľbami. Nevieme, či to náhodou nie je protizákonné, alebo
dokonca trestné. Ak áno, nebudeme sa brániť a pokojne sa necháme odsúdiť. Štátny rozpočet
však nezaťažíme, pretože všetci
naši voliči aj s vedením strany sa
vojdú do jednej cely.
Ale pokiaľ zostaneme aj s našimi voličmi na slobode, budeme
sa namiesto agitovania a vylepovania plagátov či sledovania nejakých preferencií, venovať spoločenskej hre, ktorá je u veľkých
strán veľmi populárna, ale keďže

ju berú veľmi vážne, je pomerne
málo veselá.
A preto sa my budeme počas
moratória hrať. Dokonca takú
našu vlastnú hru, aby sme si boli
čo najbližšie a aby sa kolektív našej malej strany stále priateľsky
utužoval. Nebudeme čakať, kým
nás dá niekto sledovať, alebo
kým nás nebude sledovať rovno sám. My sa budeme sledovať
sami medzi sebou. Hráči sledujú
jedného spoluhráča alebo, naopak, jeden hráč sleduje všetkých
spoluhráčov. Po uplynutí dohodnutého časového limitu sa hráči
opäť zídu a vyhodnotia výsledky
hry. Hráč, ktorého sledoval čo
najväčší počet spoluhráčov je
vyhlásený za NAJSLEDOVANEJŠIEHO a mohol by kandidovať
v akejkoľvek strane. Naopak, hráč,
ktorého sledoval malý počet spoluhráčov, alebo dokonca nikto,
mal by čo najskôr z politiky odísť.
Ak by podobnú hru začali hrať
aj tie väčšie strany, čas moratória
by im rýchlejšie utekal. A niektoré
vo voľbách neúspešné strany by
sa podobným hrám mohli venovať aj dlhodobejšie, prinajmenej
do ďalších parlamentných volieb.

Ako poznáme našich ľudí, mnohí nebudú moratórium dodržiavať. Už teraz rozoberajú v menších kolektívoch vyhliadky a perspektívy jednotlivých strán.
-mv-

INÁ DOBA
- Bolo nás jedenásť, už nás je len desať,
všetci ľudia vravia, že nás budú vešať -,
spievali si hôrni chlapci pečúc krumple v pahrebe…
Ešte v ten deň boli všetci zavesení na webe.
Fero MRÁZ

UFO GRAMY

Ľudo MAJER

ŽART
V krčme sedí partia kamarátov a všetci sa
zabávajú. Len Rudo je akýsi smutný. Keď to
ostatní vidia, pýtajú sa ho:
- Rudi, čo tu sedíš ako zarezaný?
- Nechce sa mi o tom hovoriť.
- Len sa nám zdôver, veď sme priatelia.
- Mojej manželke zistili AIDS.
Nastane hrobové ticho a tak Rudo povie:
- Ale, chlapci, čo ste tak zbledli? Veď ja iba
žartujem.

Tom áša Majerníka

ŽENA NA ZJEDENIE

Riekol ufón svojej žene:
Ufonôčka, mám ťa rád.
k
Kvalitne vieš v piatok - sviato
veľmi rýchlo umyť riad.

VÝŤAŽOK PÔJDE NA BYT

Emília MOLČÁNIOVÁ

V hlavnom meste Ufónie
ufogajdy hrali.
v,
Bol to koncert bezdomovco
budú žiť sťa králi.

Pre Bumerang: Henryk CEBULA

/ ZMENA

Verejnosť proti násiliu sme mali,
toto chápal človek sprostý,
vykľulo sa nám z toho pomaly
násilie proti verejnosti.

IV
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VRTIVKA ORECHOVÁ

Pod orechom nie je
plodov ani za miešok,
piecť vianočné koláče
bude tvrdý oriešok.
PROLETÁRI VŠETKÝH
KRAJÍN SPOJTE SA!
Čo sa týka tohto textu,
možno Marx a Engels
vyzývali proletárov
k hromadnému sexu.

NAČO NÁM JE
ARMÁDA?
Už zajtra môže byť zničená,
veď televízia je najlepšia
zbraň hromadného ničenia.

Pre Bumerang: Konstantín KAZANČEV, Ukrajina

••Nechápem to. Chodievam domov pravidelne
namazaný a predsa mi to v manželstve škrípe /Ja
••Je ťažké uveriť tomu, že aj osol sa dokáže
pochváliť cudzím perím / N.N.

V. I. Lenin a nežná
Koncom roka 1989, teda v čase tej
nežnej, zamatovej, študentskej (neviem ešte aké prívlastky by sme jej
mohli s odstupom tých 30 rokov
udeliť), som bol učiteľom na Strojníckej fakulte Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave. Jej vestibul je
okrem iného typický aj tým, že na prvé
poschodie sa ide mohutnými schodmi, pod ktorými bol voľný nevyužitý
priestor o značnej svetlej výške.
V tom čase končiaceho sa normalizačného obdobia bol na večné časy
a nikdy inak „maxi super bohom“ V. I.
Lenin – vodca proletariátu aj VOSR
(Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie, ktorá sa mimochodom v celom
ost bloku slávila 7. novembra). Leninské princípy boli prítomné a hlboko
zakotvené v každej, každučičkej oblasti nášho života, krajina bola posiata
jeho sochami všetkých veľkostí a vyhotovení. Citáty a transparenty boli
bežnou súčasťou trvalej výzdoby ulíc
a budov. Jeho početné zobraté spisy
v koži a v zlatej väzbe boli chválou
každej knižnice každého významného
súdruha. V drvivej väčšine prípadov
boli však pannou, ktorú sa nielenže
nikto nepokúšal čítať, nebodaj študovať, ale ani otvoriť. To ale nebránilo,
aby napr. v predslove, či doslove skrípt
výlučne technických odborov bolo
povinnou jazdou zakomponovanie
jeho významných a dôležitých myšlienok a fráz pre rozvoj daného odboru
pre celkové blaho pospolitého socialistického ľudu. Na oslavách štátnych
komunistických sviatkov portréty
súdruha Uljanova boli povinne všade, teda aj v mäsiarskych výkladoch
medzi atrapami salám, kabanosov aj
bravčových hláv. (Hmm, spomínam si,
že jeho nepekná družka Nadežda K. sa
akosi na verejnosti z mne nepochopiteľných dôvodov vyskytovala menej
často.)

Už presne neviem, ale ktorýsi
z „verných“ umelcov socialistického
realizmu urobil megasochu nášho revolucionára, zatiaľ len v sadrovom vyhotovení s povrchovou bronzovou farebnou úpravou (zrejme udalosti roku
89 výrobu skutočného bronzového
odliatku plány komunistov prerušili).
Súdruhovia z ÚV KSS (Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska)
mali ideologické zábrany a existenčné
bobky tento model zničiť, a tak hľadali
vhodný interiér, kam tento megagýč
umiestniť (poveternostným vplyvom
exteriéru by asi dlho neodolal). I padlo
rozhodnutie, že do vestibulu Strojníckej fakulty práve pod vyššie spomínané schody, kam s rezervou niekoľkých
milimetrov tak akurát vošiel. I stalo sa.
Ale prišiel november 89 a na pôde
SjF zavládol euforický štatút dovtedy nám neznámej akademickej pôdy
a jej akademických slobôd. Študenti
vytvorili akademický senát, ktorý sa
vo všeličom podieľal na chode fakulty.
Okrem iného najváženejšieho člena
socialistickokomunistickej spoločnosti
obliekli do srandovnej šiltovej čiapky
(pozor, nie do budajky, to je iná kapitola) a mohutného šálu, zrejme z dôvodov, že vo vestibule budovy bolo
predsa len v zimnom období chladnejšie. Vladimír Iljič pomerne dlhý
čas prakticky z výšky prvého štoku
sledoval to ľudské hmýrenie a dialektický pohyb a vlastne tým sa aktívne
zapájal a podieľal na revolučnom dianí
tej doby.
Spomenul som to hlavne preto, že
význam tohto človeka v čase nežnej
revolúcie sa doteraz nikde neobjavil
a nespomenul. Chtiac napraviť túto
historickú krivdu som napísal tieto
riadky, aby dejiny v budúcnosti neopomenuli a nezabudli na prínos V. I.
Lenina na čisto demokratický vývoj
našej spoločnosti po novembri 89.
dedo Pejo

CIGARETY
Dvaja vreckári vyjdú
z pohostinstva na ulicu
a jeden z nich vraví:
- Všimol si si, aké pekné
hodinky mal ten hostinský?
- Ukáž.

Uzavrel to náš predseda
a podčiarkol hrubou čiarou,
cigarety budú zdarma,
ale len pre nefajčiarov.
Eva Jarábková- Chabadová

Angličan, Ír, Francúz a Žid letia
v lietadle, keď to zrazu začne padať.
„Dohodnime sa,“ navrhuje Angličan.
„Ten, ktorý to prežije, dá tým ostatným
dvesto libier ako výpomoc na cestu na
druhý svet a poďakovanie Bohu, že to
prežil.“
Lietadlo spadne a Angličan to
neprežije. Ostatní traja mu idú na
pohreb. Ír hodí na rakvu dvesto libier,
aj Francúz hodí na rakvu dvesto libier,
tak ako sa dohodli. Žid vypíše šek
na šesťsto libier, hodí ho do hrobu
a vezme si štyri stovky späť.
•••
Chajim Janhel už takmer nič
nepočuje, tak si zašiel do obchodu
s načúvacími prístrojmi, chvíľu si ich
prezerá a potom sa opýta predavačky:
„Prosím vás, koľko to stojí?“
Predavačka mu vľúdne odpovie: „To
záleží od typu. Od piatich dolárov až po
tritisíc.“
Chajim bol zasa pri sile, tak začal
skromne: „Ukážte mi ten model za päť
dolárov.“
Predavačka mu ho zavesila na krk
a vraví: „Toto si dajte do ucha a túto
káblikom pripojenú krabičku do
vrecka.“
Chajim bol zvedavý: „A ako to
funguje? Kde sa to zapína a zosilňuje?“
Predavačka mu to láskavo
vysvetľuje: „Pri všetkej úcte, pane, čo
by ste chceli za päť dolárov? Tento
model prakticky vôbec nefunguje, ale
ľudia, keď vás s ním uvidia, hneď začnú
hovoriť hlasnejšie.

•
Ž IDOVSK é
ANEKDOTy

Vlado MEŠÁR

peter gossányi / futbalové 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.
•• Nejeden kormidelník už z futbalového mužstva urobil Titanik.
•• Chudoba vraj cti netratí, ale tá gólová určite áno.
•• Futbal na prírodnej tráve neznamená, že by hráči mali prepásť všetky
gólové šance.

•••
„Tak, kam pôjdete tento rok na
dovolenku, pán Kolínský? Nepôjdete
do Bulharska?“
„Nie, do Bulharska sme nešli
minulý rok, tento rok zasa pre zmenu
nepôjdeme do Juhoslávie.“
•••
Úradník: „Tak vy chcete, pán
Horowitz pas a vízum do New Yorku.
A máte naozaj nejaký vážny dôvod?“
Horowitz: „No samozrejme! Mám sa
na budúci mesiac ženiť!“
Úradník: „V New Yorku?“
Horowitz: „Nie. V Lučenci!“
•••
Zomrel sekčný šéf. Pán Pick
telefonuje na úrad:
„Je to pravda, že zomrel sekčný šéf?“
„Áno,“ dostane odpoveď.
„Tu je Pick, prosím. Mohol by som sa
o to miesto uchádzať ja?“
„Ste cvok alebo blázon?“ odpovedá
hlas.
„Pardon, to je podmienka?“ povie na
to pán Pick.
•••
Hovorí pán Roubiček pánu
Ábelesovi:
„Vy ste taký vzdelaný, čo si myslíte,
má ten antisemitizmus nejakú
budúcnosť?“
„No čo ja viem,“ vraví Ábeles „ale
musel by to vziať do rúk našinec!“

Žmúračka / skrýva
čka /
schovávačka
Vraví dievča chlapcov
i:
- Budeme sa hrať na sle
pú babu.
Ja sa skryjem, a keď ma
nájdeš,
budeme sa milovať.
- A keď ťa nenájdem?
- Ale nájdeš. Budem sk
rytá za
skriňou.

V

21/2019
SPOZA
Š KOLSKÝCH LAVÍC

Jano Schuster

Alexander ECKERT

Bobo PERNECKÝ

Radek STESKA

Milan Kenda / AFOROAFÉRY 1981
•• Niektoré ženy sa nerozvádzajú len preto, že si nemajú čo obliecť na rozvodové konanie.
•• Dnes už slušného človeka pokladajú za zakomplexovaného.
•• Pri hľadaní šťastia nepomáha nijaký systém. Jednoducho treba mať šťastie.
•• Dnešní mládenci sú zliatinou kráľa a žobráka. Majú žobrácke oblečenie a kráľovské
nároky.
•• Byť všade prvý je naozaj dôležité iba pre hubára.
•• Zvedavosť je prirodzená, lenže nad pohľadom do mikroskopu vysoko prevláda pohľad do kľúčovej dierky.
•• Ľahko páli za sebou mosty ten, kto už zistil, kde sú brody.
•• Keď sa starý mládenec vráti z dovolenky domov, môže si uľahčene vydýchnuť: Všetko je v najlepšom neporiadku!

Je to trapas, je to hamba,
pysk ovisel a aj gamba.
Mám já v Smjeri vjeru rest,
dám si za to velký trest.
Že ket donde voleb spich,
pújdu volit právje ich.
To slubuju na v Boha víru
a ket né, tak nech mám v.ci dzíru.
dedo Pejo

PF

Jaroslav DOSTÁL

Pokračujeme v publikovaní aforizmov Milana Kendu, ktoré sú v knižke s názvom
Aforoaféry (predstavili sme ju v č. 2) radené podľa rokov vzniku.
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Do základnej školy príde učiť LIBERÁLNY učiteľ a predstaví sa.
“Dobrý deň, volám sa Anton Novák
a som liberál. Teraz sa po jednom
predstavte tak, ako ja. “
“ Volám sa Anička Plachá a som
liberálka. “
“ Volám sa Michal Kudriš a som liberál “
“ Volám sa Peter Blažej a som Mečiarista. “
Učiteľ sa ho spýtal:
“ Prečo si mečiarista? “
“ Moji starí rodičia boli mečiarsti. Moja
mama a otec sú mečiaristi. Môj brat je
mečiarsta. Moja sestra je mečiaristka.
Moji kamaráti sú mečiaristi… Tak aj ja
som mečiarista. “
Učiteľ sa spýtal:
“ Keby boli tvoji starí rodičia fašisti,
tvoj otec vrah, tvoja mama kurva, tvoj
brat pedofil, tvoja sestra feťáčka, tvoji
kamaráti zlodeji, vydierači a podvodníci, tak by si bol čo? “
“ Tak by som bol ako vy. Liberál. “
Poslal nám Oto ŠPAK

K o š ic ký š l á g e r
Prespala sa dzivka Ivka
bilodzeň,
mala farbu jak oheň.
A ja ju ulapil za kabat
a vona hutori nem sabat.
Cicil som jej
z Bumerangom ruku
a šmjali zme še, prisamvačku,
dopopuku.
Vipili zme pri tim
tri šarišske pivka,
bo ľubi srandu
tota moja Ivka.
Šej hoj, tili, tili, tili,
piti - piti - pááá!
Lech HIČKOŠ

Manželka hovorí mužovi:
- Stále sedíš pred tým televízorom, pozeráš nemožný futbal
a mňa si nevšímaš. Určite si už ani nepamätáš dátum našej
svadby.
- Ále, akože nie? Bolo to v ten deň, keď sme porazili Anglicko.
xxx
Riaditeľ prijíma do práce atraktívnu blondínu so slovami:
- Zatiaľ budete robiť v podniku čo treba.
- Preboha, azda nie aj s tým starým vrátnikom?

Mladé diev ča u lek ára
chaty,
- Pán doktor, odkedy som sa vrátila z
keď som
y,
vted
aj
nca
stále sa červenám. Doko
sama.
o iné.
- Milá slečna, tak skúste myslieť na nieč

O UŤAHOVANÍ
OPASKOV

Prečo sa do vlády
dostanú vždy takí,
čo miesto opaskov
nosia iba traky?

M. Benčaťová

Ľubomír JUHÁS

STALO SA NA ZEMPLÍNE
Nemôžem uveriť, aké povrchné sú ženy
na online zoznamkách. Nedávno som si
s jednou celkom dlho písal, všetko išlo
dobre, rozumeli sme si, keď zrazu otočila
a povedala, že nemá záujem. A to len kvôli
značke auta, v ktorom bývam. / W.C.
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I ’m sorry.
I am Czech
O českém charakteru co bych vám o něm řek…?
Beztak si nevyberu –
buď je to šmejd či drek.
O BLONDÍNKACH
A DISKOTÉKACH
Dievčina vyjde do ambulancie a náhle dostane epileptický záchvat. Lekár sa na ňu chvíľu pozerá a potom
povie:
- Slečna, ste na zlej adrese, diskotéka je v budove oproti!
•••
Blondínka rozpráva kamarátkam:
- Dievčatá, ja som sa včera na diskotéke tak opila, že som niekoľ ko
hodín nevedela o sebe. Potom som
sa prebrala a začala som tancovať
na stole.
- No veď to musela byť super zábava.
- Veď aj bola, ale ten doktor na patológii z toho dostal infarkt.
•••
Opitá blondínka ide z maškarného
plesu a spadne do mláky. Prídu k nej
policajti a pýtajú sa na jej totožnosť.
- Ja som Snehulienka.
- A čo tá mláka pod vami?
- Asi sa roztápam.
•••
Blondínka sa rozhodla uvariť si
obed. Na sporák postaví hrniec
a povie:
- Hrnček var!
Keď sa nič nedeje, tak to zopakuje:
- Hrnček var!
Keďže sa stále nič nedeje, tak hovorí:
- Už ani tým rozprávkam človek nemôže veriť.
Vtom sa ozve hrnček:
- A čo keby si tak zapla plyn?

priemer

Z OPOZIČNÉHO KOŠIARA

My – pečené
holuby
druhí
-z ruky
do huby!

Opozičné stádo čaká ťažký výber:
Ktorý z nás baranov bude ovciam líder?

pomery

Aj bez skrytej
kamery
nik nikomu
neverí…
Ján HEINRICH

a

Kanada! Zéland! Peru!
Kéž bych byl Skot či Řek!
Žít šťastně na severu
či u biblických řek!
Máš syna nebo dceru?
Co zdědí? Na mou věru –
jen závist, strach a vztek.

T

•••

Jsem skeptik v každém směru –
a právě tím se žeru.
I ’m sorry. I am Czech.
Jiří ŽÁČEK

Na jednom bankete na počesť
Marka Twaina vyslovil slávnostne rečník
spisovateľovo meno v jednom rade
s Homérom, Miltonom a Shakespearom.
V sále sa ozval búrlivý potlesk. Po ňom vstal
Mark Twain, aby dal skromnú odpoveď:
„Vážený rečník ma porovnal s Homérom,
Miltonom a Shakespearom. Toto porovnanie
je vhodne zvolené, pretože naozaj: Homér je
mŕtvy, Milton už je po smrti a aj Shakespeare
sa už odobral na večnosť… No a aby som
povedal pravdu – tiež sa dnes necítim akosi
dobre.“

•••

Raz sa v literárnej spoločnosti rozvinula
debata o nesmrteľnosti a večnom zatratení.
Napriek tomu, že diskusia bola stále
ohnivejšia, prítomný Mark Twain zostával
v úzadí na diskusii sa vôbec nezúčastňoval.
Dáma, ktorá sedela vedľa neho to už
nevydržala a náhle sa k nemu obrátila
s otázkou:
„Prečo nič nehovoríte, pán Twain? Ste za
alebo proti? Veľmi rada by som poznala váš
názor na túto vec.“
„Musíte mi prepáčiť, madam,“ povedal jej
na to pokojne Mark Twain,
„ale ja sa na tejto debate nezúčastním.
Pochopte, ja mlčím z nutnosti.“
„Ako to,“ začudovala sa dáma.
„Nuž tak, aké nebo alebo peklo. Ja mám
priateľov na oboch stranách.“

Norbert FENĎA

•••

Bratislavčan sa pýta
východniara:
- Prečo všade dávate to dz?
- Dze šadzi?

Miro VICO

Súkromná
cirkevná škola!
Čitateľ až z tlače zistí
Čo sa učia gymnazisti,
Čo je pre nich predmet hlavný…
Výstrely a oheň z hlavní!
„Páľ do čvargy, boha ti.
Nech žijú len bohatí!
Kočner, Černák, Bašternák,
To sú moje modly,
Ku ktorým sa modlím!“
Náš milý študentík ani nevie ako
Zrazu sa ocitol pod mediálnym
tlakom.
A veru sa zľakol! Verejne sa týra –
„Tá streľba len sranda a satira!“
Čo na to škola? Zatiaľ je nemá…
Humor a satiru v osnovách nemá!

kedysi a dnes

Viete? Neviete?
Aký je rozdiel medzi autom a toaletným
papierom?
Použité auto sa ešte dá predať. / Ringo

na

Marka Twaina sa raz opýtali, čo hovorí na
známeho nemeckého filozofa Nietzscheho.
„Čo o ňom súdim?“ zamyslel sa Mark
Twain. „Aby som povedal pravdu, zdá sa mi,
že je v jeho mene príliš mnoho zbytočných
spoluhlások.“

Ján GREXA

vÝCHOVA
!
A necituj stále
ých mysliteľov,
Najmä nie veľk
ako idiot,
že, nevyzeral
o
jb
a
d
e
n
,
si
y
ab
ieš niečo aj –
keď zrazu pov
LA
zo seba.
Marián HATA

nekdoty
podľa
becedy

(Keďže mládenček nevie, čo je to
satira,
nech sa poučí z príspevku pradeda
L. B.)
Laco BEDNÁR
Tadeusz BLONSKI

Pri jednom udeľovaní cien sa Mark Twain
zišiel s francúzskym románopiscom Paulom
Bourgetom. Pri rozhovore mu Francúz
povedal:
„Všetci Američania, ktorí majú dostatok
času a peňazí, sa nemôžu vlastne nikdy
nudiť. Celé roky môžu tráviť tým, že pátrajú
po tom, kto bol a čím bol ich dedo.“
Mark Twain s tým súhlasil.
„To je správne,“ povedal. „Ale aj Francúzi
môžu príjemne tráviť svoje voľné chvíle,
a síce zisťovaním, kto vlastne bol ich otec.“

•••

Raz cestoval Mark Twain do Washingtonu
a všimol si, ako vážny a elegantne oblečený
cestujúci šnupe tabak.
„Prepáčte, pane,“ oslovil humorista
cestujúceho, „Šnupete tak často?“
„Len v horšej spoločnosti,“ odsekol
pasažier, vyslovene zle naladený.
„A dovoľte mi, prosím, otázku, kde
pracujete?“ opýtal sa prekvapujúco pokojný
Mark Twain.
„Som senátor.“
„Ach tak,“ povedal Mark Twain
s pochopením. „To istotne spotrebujete toho
šnupavého tabaku celé metráky.“

Z PEVNEJ LINKY
- Volam ci, abi som
ci
povedzel, že ši to na
jlepše, co
me vof živoce štretlo
a že ce
mocno ľubim.
- Pane, dovolali ste
sa do
pivovaru.
- Ja znam.

VII

21/2019

Nežná revolúcia z redakčného archívu

Peter PETIŠKA

PIESEŇ O AKVÁRIU
Mal som doma akvárium,
ani sám už neviem prečo.
Plávali mi v ňom dve rybky:
jedna menšia s jednou väčšou.
A raz takto k podvečeru
hodil som im na večeru
muchu, ktorá zasnene
sedávala na stene.
Malá ryba – veľká ryba.
Jedna mucha
iba?
Chyba!
Mucha klesla na hladinu
celkom blízko k malej rybe,
ktorá ju hneď vďačne zhltla
čím však práve došlo k chybe,
lebo veľká rybka hľadí
na fakt muchy zo zásady
úplne a dočista
z opačného hľadiska.
Malá ryba – veľká ryba.
Jedna mucha
iba?
Chyba!

Bruno HORECKÝ

Keď nemáš vlastný názor, súh
lasíš
s kýmkoľvek / G. Rogersová

A tak väčšia rybka stručne
zhltla svoju menšiu družku,
to jest rybku z druhej slohy
(ktorá mala mušku v brušku).
A mne zrazu celkom presne
svitol zmysel tejto piesne:
Generačné problémy
má aj rybka. Nielen my.
Veľká ryba – malá ryba.
Jedna mucha
iba?
Chyba!

Andrej MIŠANEK

PARADOX

nič
Niet peňazí na
ii,
v tejto gubern
platiť
ale stále je čím
.
plané táraniny
AJER
Ľudo M

Bruno HORECKÝ

Čo obyčajných ľudí skutočne najviac trápi
Veru tak! Voľby sa blížia rýchlejšie, ako sa roztápajú ľadovce, a preto je čoraz dôležitejšie zistiť,
čo obyčajných ľudí skutočne a denne trápi. Najmä politici sú v tejto oblasti mimoriadne aktívni,
veď na Slovensku je to už dávno tak, že „Najkrajší sľub voľby vyhráva“! Nie, nehovoríme o plnení
predvolebných sľubov, zaujíma nás predsa najmä čistý, a so žiadnymi plneniami nespájaný sľub,
ktorý by najviac nadchol voličov, dostal ich do takej eufórie, že bez rozmýšľania hodia do urny
volebný hlas jeho autorovi.
A to, ako iste uznáte je – minimálne na ďalšie volebné obdobie – pre politika tá najdôležitejšia
záležitosť. Preto sa dnes pozrime na prekvapivé výsledky z prieskumu agentúry Paparazzi Public Partner (PPP), ktorá dlhodobo – už druhý mesiac - úspešne zisťuje nálady a názory širokej
voličskej verejnosti. Svoje najčerstvejšie zistenia, ktoré získali síce od nereprezentatívnej, ale
pomerne širokej, vzorky 2019 respondentov, zhrnuli do siedmich bodov, ktoré najviac oslovujú
radového občana. A tu sú tie najpálčivejšie problémy bežného slovenského voliča - bez hmotnostného, či cenového poradia:
• Vysoká spotreba paliva luxusných vozidiel typu, Ferrari, Lamborghini, Bentley či Porsche,
• Turbulencie realitného trhu nehnuteľností na letoviskách v Stredomorí, Seychelách, Maldivách
a na Floride.
• Nedostatok najluxusnejšieho oblečenia od módnych dizajnérov na Slovensku.
• Zmeny vo vízových postupoch a povinnostiach v krajinách Karibiku.
• Konfekčná veľkosť spodnej bielizne D. Trumpa a B. Johnsona.
• Výrazné dizajnové zmeny pozlátených vodovodných a sprchových batérií a sanitárneho príslušenstva.
• Nedodržaná gramáž mäsa v jedlách najdrahších Michelinských reštaurácií!?
Kresby Fedor VICO

Stanislav Verešvársky
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Drago MIKA HRY

Hrajú sa deti na dospelých
Dospelí zase na deti
Mobilmi drnčia na posteli
Domodra displej zasvieti
Hrajú sa deti s tlačidlami
Dospelí vrtia gombíkmi
Život je duto digitálny
Guľôčky z detstva unikli
Hrajú sa deti na hrdinov
Dospelí siahnu po zbrani
Vybíja klin sa iným klinom
Z dobrých sú razom oplani
Hrajú sa deti, lopta lieta
Dospelí hrabú na hŕbu
Spojenie s detstvom mamon
preťal
Z marasu kmíni vybrdnú
Hrajú sa deti pod prilbami
Cez prilby slnko pripeká
Dospelí podlé kujú plány
Práchnivie obraz človeka
Hrajú sa deti džavotavé
Prvýkrát siahnu po fľaši
Ohorok prvý dotlie v tráve
Okolo úst sa zapráši
Hrajú sa deti, chcú byť slávne
Dospelých majú za vzory
Zrkadlá krivia obrazárne
Hlúposť sa hravo rozhorí

Rasťo VISOKAI

é rozpúšťadlo.
Alkohol je výborn
vá, manželstvá,
Rozpúšťa priateľst
miesta, pečeň
rodiny, pracovné
čomu odolá, sú
aj mozog. Jediné,
problémy / Evita

Protože dostal nenadále rýmu,
poslal za sebe do sportovního týmu
náhradou - do dálky skokana,
velkého austrálského klokana.
Porota byla dojata
a náhrada vřele přijata.
Teoreticky vzato,
má nárok na zlato.

zhasni svetlo!

Topiaci sa aj slamky chytá – najmä keď sa chce utopiť v alkohole.
Začínať je vždy ťažké. Preto sa mnohí ľudia do ničoho radšej
nepúšťajú / M. Žolobanič

Ty si bližšie, zhasni!
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Marcel Krištofovič

- Mám veľ ký problém.
Nemôžem sa dostať
k svojim peniazom.
- A čo sa stalo?
- Požičal som 3000
jednému známemu na
plastickú operáciu a teraz
neviem ako vyzerá.

mezi Polskem a Slovenskem. Důvodem byla snaha slovenské
strany uctít důstojným způsobem čtyři polské oběti tohoto neštěstí a to tak, že na jejich pohřbu nechala zahrát slovenskou
hymnu. Poláky však slova písně Nad Tatrou sa blyska, hromy
divo bijú vyloženě pobouřili.
Spadni, komu spadni
Obrovskou vlnu polemik vzbudil nedávný případ letu Boeingu
737 letecké společnosti Smart Wings, který absolvoval většinu
cesty z Řecka do Prahy s jedním funkčním motorem. Přestože
představitelé společnosti se od samého začátku hájili tím, že šlo
o standardní postup a že cestujícím nehrozilo žádné nebezpečí,
skutečnost byla zřejmě trochu jiná. Jak jinak si totiž vysvětlit
doporučení Českého leteckého úřadu přejmenovat název
společnosti na Smrt Wings.

HYPOCHONDER

Už veríte
doktori,
naozaj že
som chorý…?
NÁVOD

Máte toho
plné zuby?
Myslite na
prázdne huby!
RADA

Peniažkami
v dobrej viere
látaj diery
v charaktere!
Ján HEINRICH

Michal HRDÝ

Kdo v tom měl prsty?
Před několika dny se ve francouzském Biarritzu uskutečnilo setkání představitelů sedmi nejvyspělejších ekonomik světa pod
názvem G7. Samotná jednání probíhala za zavřenými dveřmi,
a tudíž média jen velmi obtížně získávala jakékoliv informace.
Výjimkou v tomto směru byli investigativní reportéři Fámyzdatu,
kterým se podařilo zjistit, že jediným bodem jednání, na kterém
se všichni přítomní státníci jednomyslně shodli, byl G-bod Angely Merkelové.
Hrom do toho
Nedávný tragický případ ve Vysokých Tatrách, při kterém blesky
zabily celkem pět lidí, vyvolal nečekanou diplomatickou roztržku

si zahráva s ohňom

GASTROANALÝZA A SYNTÉZA, KTORÉ CHCELI
NASTOLIŤ PRAVÉ PROBLÉMY SLOVENSKEJ KUCHYNE, ALE MAJÚ IBA DLHÝ NÁZOV

BÁJKA O TANAP-e

V našich horách, po práci,
investujú maniaci,
pripravujú smelé plány
prenajímať apartmány
- medveďom po opici.
Mikuláš JARÁBEK

Žena chce zistiť, aký je jej muž opitý,
a a tak dá pred neho stoličku a pýta
sa:
- Koľ ko tu vidíš stoličiek?
- V ktorom rade?

Peter GOSSÁNYI

Ján GREŠák / Štípance

Mozgoví maséri
Nastala im zlatá éra
- každý mozog má maséra.
Inovovaná
pravda
Je to pravda odveká,
prachy robia človeka.
Ochranársky
Ochrancovia zvierat
vzbudzujú v nás údiv.
Bude raz aj spolok
na ochranu ľudí?

Karel HOHL

Fero JABLONOVSKÝ

- Stravníci narodení v jeseni sa v jedle priam vyžívajú. Ak sú prinútení schudnúť, je to pre nich obdobie filozofovania, nie ako my,
ktorí o jedle hovoríme bez obchádzok, lebo jeme od vidím do nepočujem. Pán kolega, čo si vy myslíte o jedle?
- Keď dojem, poviem svoj dojem. Ale aby ste nemuseli toľko čakať,
mám totožný názor s labužníkom Rolfom Hochhuthom: Jedlo je
to druhé najlepšie na svete.
- A variť viete?
- No dovoľte, to si vyprosím! Každý sme na tejto matičke zemi
kvôli niečomu inému. Ja konzumujem a ženiným poslaním je obšmietať sa okolo sporáka. Pokiaľ však napríklad zabudnem kúpiť
karmenádle, moja polovička je tolerantná a klepe koberce, ktoré,
všakáno, nemajú až takú chuť.
- Ste prieberčivý?
- Ťažko povedať. Fazuľová polievka mi neraz chutí ako olomoucké
syrečky, prírodný rezeň cítiť burinou a marhuľový koláč mi vonia
po sardinkách. No predsa k niektorým jedlám prechovávam niečo
ako lásku. Trebárs fašírku oslovujem dôverne Marienka, špenát
Jožko a špáradlo Gejza.
- A čo obezita?
- Pretože vážim viac ako človek, jediným svetlom môjho života je
svetlo v mojej chladničke a na rozdiel od vás žeriem aj literatúru.
- Hm. Medzi ilegálnymi predajcami kníh údajne existuje aj Kuchárska kniha pre ľudožrútov od novoguinejského kuchára a kanibala
Livu Kaboka, podľa ktorého je človečina chutná, nízkokalorická
a predstavuje zdravú formu výživu.
- Tak či onak, mňa chudý občan vždy vydesí, pripadá mi akýsi chorý, menejcenný, svojím spôsobom telesne chybný. Ozaj, viete, že
čínsky cisár nejedol v živote ani jedno jedlo dvakrát?
- To je v poriadku, ale čo vy robíte, keď práve nejete?
- Čo by som robil, pripravujem si ďalšie jedlo.
Do zjedenia!
Milan LECHAN

X
O deŤoch
„Tri a pol ročné dieťa by už mohlo vedieť vysloviť er,“ mienila manželka.
„Od zajtra ide do škôlky, tam ho to hádam naučia,“ dúfal som ja.
A tak syn chodil do škôlky celý deň,
celé dva týždne, ale nijaké er sme nepostrehli.
„Povedz ryba,“ hovorí manželka.
„Nepoviem,“ bráni sa syn.
„Povedz ryba, ryba, rybacina,“ pokúšam sa ja. Nič.
Do akcie sa zapája stará mať, odchovaná ešte na uhorskej škole.
„Povedz répa, rétek, mogyoró,“ prosí
ho.
„Nie,“ trvá na svojom syn.
„Aj v slovenčine majú tie slová er,“
hovorím, „povedz repa, reďkovka,
oriešky…“
Nič. Syn sa iba zhlboka nadýchol a povedal:
„Choďte do rrriti!“
„Hurááá,“ vykríkli sme. Škôlka začala
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plniť svoje výchovné poslanie.
xxx

Bolo to koncom mája, niečo po tretej popoludní som išiel do škôlky po syna. Pred
budovou som stretol pani riaditeľku.
„Ak idete po syna, deti sú hore na terase,
je príjemne teplo…“
Tak som išiel hore rovno na terasu. Deti
sedeli v polkruhu, pani učiteľka uvelebená v kresle spala a môj štyri a pol ročný
syn čítal deťom rozprávku…
xxx
„Zatvor tie odchýlené balkónové dvere,
je tu prievan,“ povedala manželka nášmu
šesťročnému synovi. Išiel k dverám, postavil sa k nim chrbtom a zadkom sa
ich pokúsil zaklapnúť. Sklo nevydržalo.
Manželka s varechou v rukách ho chytila. Vrešťal, ale mu to nepomohlo. Potom
sedel v tme v susednej izbe a polohlasne
meditoval. Stáli sme pri dverách a načúvali.
„Prečo som sa ja musel narodiť práve
tejto žene!“
Za túto sentenciu už varechou nedostal.

Kniha,
ktorú si (už)
nekúpite
ÚSMĚVY JANA
MASARYKA
Zostavil Vladimír Thiele, Praha 1991,
grafická úprava Milan Pašek s použitím kresieb Ladislava Radu

Nebolo jednoduché zozbierať historky, ktoré sú
nejakým spôsobom spojené s osobnosťou Jana
Masaryka, syna T. G. Masaryka a povojnového
ministra zahraničných vecí. Aj keď ich bolo nekonečné množstvo. A možno práve preto. Desiatky
rokov Vladimír Thiele hovoril s priateľmi, novinármi
a najrôznejšími pamätníkmi. Často to boli priami
svedkovia, zberatelia, kronikári, príslušníci západnej armády. A tiež správičky v rôznych novinách či
knihách spomienok. No a už vôbec nebolo jednoduché vybrať pár ukážok pre túto rubriku, ktoré by
charakterizovali humor Jana Masaryka. Vybrané
anekdoty uvádzame kvôli autentickosti v origináli.
Nedlouho po první světové válce se Jan Masaryk rozhodl, že půjde jako diplomatický úředník do Francie. Přátelé byli ohromeni. Všichni se divili, proč
právě on, který tak výborně zná anglosaský svět, nejde raději do Londýna,
nebo třeba do Washingtonu.
„To máte jednoduché,“ vysvětloval jim Jan Masaryk. „Ja sice francouzsky
umím, ale zase ne tak dokonale, abych mohl dělat francouzské vtipy. A tak se
jedu doučit francouzsky, protože když nedělám vtipy, tak mě nikdo nebere
vážně!“
xxx

Jednou Jan Masaryk vyprávěl přátelům, jak si jeho otec pri rozhovoru v Paříži nemohl vzpomenout, jak se řekne francouzsky vlasy.
„A tak mně tata povídá: Ty, Jendo, jak řekneš francouzsky tohle to?
a sáhl si na hlavu. Tak mu povídám: Copak já, tato. Ja řeknu pleš. Ale ty
radši řekni cheveux.“

Ladislav Szalay

Když se Jan Masaryk po válce vrátil z emigrace do vlasti, navštívil – pokud
mu čas dovoloval – mnohé z těch míst, o nichž za londýnskeho pobytu jen
sníval. Jedna z jeho prvních cest vedla na vyšehradský hřbitov: zašel položit
pár květin k božím mukám Karla Čapka. Když se pak zamyšlen a s kloboukem v ruce vrátil ke svému autu, jakási babička mu žalovala: „Pane ministře,
nějací uličníci vám počmárali auto!“ Jan Masaryk obešel vůz a našel na jeho
dvířkách křídou napsaný nápis:
„Máme vás rádi.“

Jindřich oTTA

Na našem vyslanectví v Londýne
uspořádal Jan Masaryk svadbu pro
dvanáct vojáků, pilotů. V jednu chvíli
se obrátil k nejblíže sedícímu ženichovi a naklonil se k němu s otázkou:
„A to jste si, hoši, všichni našli Angličanky?“
„Ano, pane ministře. Všichni do jednoho.“
Jan Masaryk se nad tím pozastavil.
„Ale to mně, hoši, vysvětlete, jak jste

se s nimi dali dohromady, vždyť ani jeden z vás neumí pořádně anglicky?“
„No, jak sme se dohovořili, to je vám
těžké vysvětlovat, pane ministře… My
jsme si zkrátka vždycky s sebou na
rande brali tlumočníka.“
Jan Masaryk pochopil a uznale
nakrabatil čelo. „Copak o to, vám se to
chodí na rande, když jste takhle mladí.
Vám to ještě tlumočí, kdežto mně už
to jen močí…“

Jednou ministr zahraničí Jan Masaryk hovořil s nějakým novinářem. Mluvilo sa o všeličems a nakonec se řeč svezla na humor.
„Humor je velká věc,“ řekl Jan Masaryk. „Věřte, že když si někdo ze mne
nebo já z někoho během čtyřiadvaceti hodin neudělám nějakou legraci, je to
pro mne ztracený den.“
„Vy humoru rozumíte,“ uznával novinář, ale Jan Masaryk jen skromně
uhnul:
„Já za to ani nemohu, že mám takovou vyřídilku. Někde něco řeknu a lidé se
hned smějí.“ Ale nakonec dodal docela vážně:
„Pro humor by měli zřídit fakultu a vykládat tam hodně podrobně, co to humor vlastně je… protože humor, to je vážná věc!“

Pavel TAUSSIG

V LEKÁRNI
- Pani magistra, aké sú
tie lieky pri pokladni?
- Tie dávame pacientom
v prípade, že nevieme
rozlúštiť recept.
xxx
Z AMBULANCIE
Sestrička sa v operačke
pýta lekára: - Už si dáme
rukavice, pán doktor? A načo? Veď je teplo.
xxx
Vraví huslista svojej
milej:
- Angelika, musím sa ti
priznať, že strašne rád
hrám na husliach.
- Ja viem, Robko, že hráš
na husliach, aj to, že
strašne.

Jan TOMASCHOFF
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Perličky

zo školy a okolia

•• Hrozno je škodlivá rastlina, pretože sa z neho vyrába burčiak.
•• Po kŕmnej repe je medzi domácimi
zvieratami veľký dopyt.
•• Medzi prvé kvetiny, ktoré som
videl tento rok na jar, patrí skorý
karfiol.
•• Letná krajina býva zaliata
slnečným požiarom a radostne
vzdychá.
•• Búrky bývajú najčastejšie v lete
po vysvedčení.
•• Automatické závory na železničných
prejazdoch zrýchľujú dopravu,
pretože nepotrebujú závorára.
•• Nástupištia na železničných
staniciach sú pomenované podľa
posvätného boha Peróna.
•• Veľké rieky sú preto užitočné, že
môžeme topiacemu sa prísť na pomoc s loďou. Na malých potokoch
to nie je možné.
•• Lode majú po celom obvode
zábradlie, aby cestujúci nenaskakovali počas jazdy.
•• Plachetnice sú dobré, len ten vietor
mi prekáža.

VERŠÍČKY
NA ŠKOLSKÉ
PERLIČKY
Zo salamandry vždy
salámy sú chutné.
Mnísi majú v kúte
odložené kutne.
Vždy sa mi zle vodí,
keď ma vodia za nos.
Organ zaručuje
organizovanosť.
Voda v čase sucha
najviac vlahy mala.
Ľudia najčastejšie
inhalujú v halách.
V zákope aj poklad
zakopaný býva.
Ľuďom hockde hlivieť
umožňuje hliva.
Cviker ľuďom oči
pravidelne cvičí.
nesúhlasné póly
nesúhlasia s ničím.
Parné stroje paru
Vytvárajú v saune.
Bez lega je hranie
detí nelegálne.
Rozhodca zle pískal
pre nerovný terén.
Erekcia nesmie
chýbať v žiadnej ére.

ŽelezniČné uzly laca tormu
JOJ, JOJ…

nose,
Dostáva polícia po
hravo
známe kauzy riešia
ose.
en
pr
herci v priamom

á
Eva Jarábková- Chabadov

J. W. Palková

Milan prezrádza kamarátom Fedorovi a Mirovi, čo sa
skrýva za jeho šťastným manželstvom:
- Pravidelne chodíme do reštaurácie, máme večeru
pri sviečkach, hrá hudba, tancujeme… Manželka chodí
v utorok a ja vo štvrtok.

Dana zacharová

Zastaví
policajná hliadka podozrivo
kľučkujúce auto na ceste. Nasledovala
obligátna otázka.
Policajt: „Pán vodič, pili ste?“
Vodič: „Čo pil, chľastal, tak dobre som sa už
dávno nenadrúľal.“
Policajt: „No tak teda, pán vodič, budeme
fúkať.“

Jozef BILY

Zastaví bezdomovec občana a takto
sa mu
prihovorí.
Bezdomovec: „Verte mi, už tri dni som neje
dol.“
Občan: „To sa nedá nič robiť, musíte sa prinú
tiť.“

- Lekár ti vraj povedal, že trpíš cukrovkou.
- No tak priamo to nepovedal. Povedal iba
toľ ko, že som zdravý ako repa.

- Dežo, za koľko kúpiš moju
ženu?
- Za nič!
- Je tvoja.
xxx
Do trafiky vbehne chlapík
a skríkne na predavačku:
- Zápalky!
- Nekričte na mňa, nie som
hluchá! S filtrom alebo bez
filtra?
xxx
Dežo, a kde ty teraz robíš?
- Pri horolezcoch.
- A čo?
- Leziem im na nervy.
xxx
Gejza a Rudo sedia v krčme
Prvý sa pýta druhého.
- Aké je tvoje životné
minimum?
- Dve borovičky a tri piva.
xxx
- Pán hlavný, zabudol som
si tu včera dáždnik.
- Aký?
- Mne je to jedno, nie som
prieberčivý.

AFORIZMY Milana KUPECKého
•• Odvážnemu šťastie praje. Najmä vtedy, keď má dobrého advokáta.
•• Čím je viac pravidiel, tým viac sa darí výnimkám.
•• Sláva, stúpajúca do hlavy, vytláča mozog.
•• V živote je to ako vo futbale. Chvíľu to trvá, kým sa
človek ujme vedenia.
•• Moja manželka je rodená novinárka. Po mojom neskorom príchode domov má vždy komentár.

Čertovské obrázky Ľuba RADENU

XII
MESIAC

RECEPT

Raz sa zasmiať
pomáha viac
než trikrát vziať
medicínu

NA TENTO
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Nemecké príslovie

RUSKÉ VETROPLAŠKY
Zložky:
• 168 gramov kraviny
• 354 gramov mačaciny
• 702 gramov slepačiny
• 231 gramov kozaciny
• 445 gramov morčaciny
• 269 gramov psiny
• 333 gramov novinárskej kačaciny
Spôsob:
V horúcom výpeku smelo orestujeme
najemno pokrájanú cibuľu, vydlabanú
zemiakovú masu rezko uvaríme v slanej vode a krídla, kožu a krk z kapra bez
pardonu vložíme do rúry. Po chvíľke
ticha hubovník podávame s čerstvou
zeleninou.

DereŠ fedora vica

otázky na rádio jerevan
„Ivan a Nataša idú po poli. Vtom priletí včielka a vletí Nataše pod sukňu.
Kam zabodne žihadlo?“
Po týždni Rádio Jerevan hlási:
„Prišlo nám 3428 pomerne dosť oplzlých odpovedí. Správna odpoveď je:
Včielka, samozrejme bodla Ivana do ruky.“
xxx
„Je možné znásilniť ženu v behu?“ pýtajú sa Rádia Jerevan.
„V podstate áno, aj keď treba vziať do úvahy, že žena so zdvihnutou sukňou
beží rýchlejšie ako muž so spustenými nohavicami.“

…a Dereš Pe
tra KVANKu

Dobrú chuť vám naháňam!

a Milana M

ihaľku

Pepina LECHOVÁ, z Papína

Niektoré ženy sú také bojazlivé,
že bez chlapa do postele nevlezú
Ringo

spoveď
Vlastne už hospodáril syn, ale starý pán Kováč mu
ešte rád poradil a pomohol. Raz viedli do mesta na
jatky so synom teľa. Keď išli v meste okolo kostola,
spomenul si starý Kováč, že už dlho nebol na spovedi a tak vraví synovi:
„Počúvaj, Jožko, podrž to teľa, ja sa skočím vyspovedať. O chvíľu som späť.“
V kostole si chvatne kľakol ku spovednici, pokrižoval sa a spustil:
„V mene Otca a Ducha svätého, amen.“
Velebný pán si dobre všimol, že Kováč vynechal
jednu z troch božských osôb a tak povedal naoko
prísne a vyčítavo:
„A kde ste nechali Syna?“
Starký sa zarazil.
„Ráčte mi odpustiť, velebný pane, ale on drží pred
kostolom teľa. Ale ak to teda musí byť, ja poňho skočím.“

slovenské príslovia
• Zlodej dáva väčší pozor na seba ako ľudia na
zlodeja.
• Veď by on skákal, keby mu mal kto nohy dvíhať.

Jiří ŠTYCH

Jozef Schenko

Pre Bumerang: Arkadij GURSKYJ, Bielorusko

zastrúhaná myšlienka Ľuda majera

BAČIKOVA MuDROSc

Šikovní zlodeji vládnu, nešikovní sedia.

Sexovac a vipic
by še malo v dzeň
začinajuci na P.
Takže v pondzelok,
pjatok, predfčerom aji
pojutro. Po frištiku,
popoludňu a vobec.
každi posrani dzeň.
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HUMOR Z INTERNETU

JEDINÁ OTÁZKA
alebo

Vy sa pýta ,
a náš vyslaný redaktte
or Mil
Lechan odpovedá: an
Pán Lechan, počula
, že
by ste chceli mať som
vlastnú
televíziu. Akými skúška
museli prejsť moderátomi by
rky?
Miron G., Ubľa

s

- Po vlastnej telke net
úžim,
nie som až taký sprost
ý. Ale
na skúšky by som
mladé
moderátorky
veľmi
rád
prihotovil. Boli by také par
ádne,
že by sa vlastne ani
nemali
čas dostať pred kameru
. Tak či
onak, televízor mám v
obľube,
lebo vytvára útulné dom
áce
prostredie, intimitu rod
inného
spoločenstva. Najmä keď
je
pokazený.
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