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❶ Poznáte nejakú (máte nejakú
vlastnú) definíciu humoru?
Poznám predovšetkým prastarú definíciu S. Freuda (veď som vyštudoval
neurológiu a psychiatriu), že pôžitok
pri vnímaní vtipu vzniká tým, že nám
ušetrí duševnú námahu, keď sa zrazu niečo okamžite (slovnou hračkou
a pod.) v priebehu sekundy objasní. Ale
nezdá sa mi najlepšia. Ja si myslím, že
nám humor občas dovoľuje správať sa
v duchu spontánne a bezprostredne
ako v detstve. Napríklad vo filmových
scénach, kde sa v honosnej a drahej
reštaurácii niekto správa proti všetkým
pravidlám, všetko poprská, rozleje atď.,
sú veľmi obľúbené a srandovné, podľa

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

Myslím, že sa obidve kategórie (najveselší, či najsmiešnejší) trochu miešali
v osobe Jeľcina. No a teraz
je asi najsmiešnejší pán Tramp. Aj keď
nakoniec Putin vyzlečený do pol tela
a na koni… to je tiež sranda. Pre mňa.
O slovenských politikoch viem veľmi
málo.

❺ Máte obľúbenú anekdotu?
Hádam sa nebudú čitatelia nudiť, alebo
protestovať (asi ako kto), ale napadá mi
jedna židovská:
Kohn upozorní Schwarza na nápis na
kostolných dverách – Každý veriaci,
ktorý sa dá pokrstiť dostane 200 korún.
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Oko za oko- a svet bude slepý

„Skús to, Schwarz, potom si tie peniaze
rozdelíme.“

pokračovanie na strane II…
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❹ Ak máte - mohli by ste nám
prezradiť rebríček:
a) najveselších politikov
b) najsmiešnejších politikov?

Josif Vissarionovič Stalin

ásnik, d

Najväčšou inšpiráciou humoru je politika a sex, a tiež manželstvo.

Smrť jednotlivca je tragédia, smrť
miliónov je štatistika

, ruský b

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

Michail ZLATKOVSKY
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Keď už píšem pre médium v starej vlasti napadá mi, ako som v 70.rokoch ako
čerstvý emigrant v západnom Nemecku (vtedy to bola zvláštnosť) na otázku
odkiaľ som, som odpovedal: z Československa. Na čo sa môj nemecký proťajšok blysol svojim vzdelaním: „Aha,
to je tam, čo máte Tita.“ A boli to často
celkom vzdelaní ľudia.

Mahátma Gándhí, indický politik
Leonid TIŠKOV, Rusko

ZOBRANÉ SPISY VLADIMÍRA
ILJIČA LENINA NA
POKRAČOVANIE NA STR. III
(v rubrike správy Slovenskej Malej Strany)

II
Schwarz teda ide a vráti sa asi o hodinu, pretože to bol, samozrejme, vážny
rozhovor a obrad.

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

„No,“ pýta sa Kohn, „tak kde je môj podiel?“

Asi ako iným, aj mne humor občas
uľahčuje nepríjemné situácie a pomáha
mi zmenšiť strach pred niečím alebo
niekým. A keď sa mi v duchu podarí
nejakému (zlému) obrovi podtrhnúť
nohu alebo nejakého pochybného
velikána (šéfa, politika a pod.) akosi
zhodiť z podstavca pomníku, tak sa mi
uľaví. To asi potrebuje každý. Bohužiaľ,
vždy to nefunguje.

Schwarz zaváha a vraví: „A to sa mi na
vás Židoch nepáči, že vám ide vždy len
a len o peniaze.“

❻ Stali ste sa niekedy objektom
žartovania? Ako to na vás pôsobilo?
Spontánne mi napadá blamáž, keď som
(po dvadsiatich rokoch v nemeckom
prostredí, veriac, že češtinu perfektne
ovládam) bol na vernisáži v juhočeskom Písku a konferenciér sa ma niečo
pýtal, asi ohľadne nejakej karikatúry
s kockami. A ja som mu odpovedal, že
kočky milujem, ale zároveň som proti
kočkám alergický. Ľudia sa chechtali
a mne trvalo niekoľko minút, kým som
pochopil, že je to strašný germanizmus
(alergický na kočky). A možno to má aj
nejaké erotické dimenzie…

V

slovník (takmer) cudzích slov
Boli časy, keď táto skratka bola veľmi
frekventovaná, rozumelo jej každé malé
dieťa. Ide o Veľkú októbrovú socialistickú
revolúciu. Je to tá revolúcia, ktorá v novembri 1917 rozhodla o tom, že ľud prestal byť utláčaný a začal sa utláčať sám.
A prečo októbrová, keď sa odohrala pred

VOSR

sto rokmi v novembri. V Rusku sa to tak
neberie. Nikdy nič nebolo tak, ako by sa
dalo predpokladať. Nakoniec ani strojca
revolúcie sa nevolal Vladimír Iljič Lenin,
volal sa Vladimír Uljanov. Jeho pokračo-

❽ Chcete sa sám seba na niečo
opýtať? Ak áno, dajte si na svoju
otázku aj odpoveď.
Prečo si vždy a všade kreslím? To robia
všetky deti, ale tie normálne (väčšinou)
s tým časom prestanú. No čudáci ako
Fedor Vico a ja majú asi nejaké chybné
spojenie v mozgu a stále si v jednom
kuse čmárajú.

Ak má zlo triumfovať, potrebuje jediné – aby slušní ľudia nerobili nič
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vateľ sa volal Joseb Džugašvili a dodnes
je na celom svete známy ako Josif Vissarionovič Stalin. A nikto sa tomu nečuduje.
Prekáža niekomu, že súčasný prezident
rozhoduje o tom, dokedy bude prezidentom? Neprekáža. Ak by to niekomu prekážalo, stane sa na pár rokov premiérom
(ako sme to už zažili) a znovu má pred
sebou dve až tri obdobia, kedy môže byť
zvolený za prezidenta. Je to podvod, nemalo by sa to tak robiť? Svet to vidí. Áno,
vidí. Ale keď sa Rusko rozhodne, že Krym
bude ruský, že východ Ukrajiny by mal
patriť niekam inam, sankcie, nesankcie,
bude to tak, ako sa veľká, po zuby ozbrojená krajina rozhodne.
Oslavy VOSR, teda sté výročie tejto revolúcie sa budú v Rusku oslavovať určite
veľkoryso. Asi vedia prečo sa im chce pripomínať si tých sto rokov úpadku. Niekto
si hádam aj myslí, že to nebol len úpadok,
ale že je to aj sto rokov akýchsi úspechov.
Tomu musia veriť hlavne Rusi, my o tom
vieme našťastie svoje a nikto nás už
nenúti spolu s Rusmi toto výročie oslavovať. Ale ruskú televíziu si predsa len
7. novembra naladím aspoň na pár minút,
a odporúčam to všetkým, ktorí majú rôzne výhrady k tomu, čo tu v centre Európy
práve prežívame.

Píše Miroslav VICO
Kreslí Fedor VICO

Edmund Burke, britský politik, publicista a filozof anglo - írskeho pôvodu

BOJ O MASLO

Jajkele sa rozpráva s Bohom:
„Pane, odpusť. Ty odpúšťaš všetkým,
ja len sebe.“

Hlásenie od válovov:
Kravy sme už porazili
pustíme sa do volov.

Tomáš JANOVIC

IDEME ĎALEJ

Manželský rozhovor
tvoja dcéra
- Pre samé starosti ani nevieš, že
je v treťom semestri.
kým?
- To naozaj neviem. Preboha, a s

Zatiaľ je svet v poriadku
tak mi ešte nalej,
aj prezident Zeman
nemal by a pije ďalej.
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VOLEBNÁ SPOMIENKA

To za nášho Vlada
bolo také horko,
že sa rozpadla
aj tieňová vláda.
Eva JARÁBKOVÁ- Chabadová

Videl som to napísané
na múre:
Správna sviňa má dn
es chlievik
v štruktúre!
Ján HEINRICH

JAMY

Nekopem druhým jamy.
Časy sa predsa menia.
Šikovne využívam
tie, ktoré kopú pre mňa…
KEĎ DVAJA ROBIA TO ISTÉ
NEMUSÍ TO BYŤ TO ISTÉ

Jeden príklad na to
poskytnem vám rád.
Pohnúť hlavou vediaGÉNIUS aj KAT…
Milan HODÁL

PŘESTAVBA SPOLEČNOSTI
Komprese – Exprese – Deprese
Spravedlnost dle potřeby ohne se
Andrej MIŠANEK

Zdeněk JANAS

Úľava
Tohoročné suchá prepukli v našich končinách a okolitých zemepisných šírodiaľkach do takej miery, že ľuďom vyschla aj voda
v kolenách, o vreckových suchotách ani nehovoriac. Náš zdesený národ sa teraz zúfalo pýta svojej vlády, ako takúto prekérnu
situáciu hodlá riešiť. Hovorca vlády však národ so všetkou zodpovednosťou upokojil, že vláda si je plne vedomá výsušnej situácie, ale zodpovedne sľubuje, že v blízkom, ak nie aj v bližšom
časovom horizonte zaručí svojmu ľudu toľko vody, že jej bude
mať vyše hlavy. Teda nie vlády, ale vody, a to na základe dôkladne premysleného projektu, ktorého sa drží od prvého dňa
svojho vládnutia a ktorý má názov „PO NÁS POTOPA!“
Pozitívny obrat
Prognózy, že v najbližšom čase zdražia u nás potraviny, najviac
maslo, vyvolali v národe paniku, takže sa dal očakávať nárast
protestných protivládnych akcií. Avšak milé prekvapenie priniesol najnovší seriózny prieskum agentúry SMEROM NAPRED,
ktorý ukázal, že dôvera národa ku konkrétnym kompetentným
vzrástla. K obratu došlo ihneď potom, ako sa zistilo, že majú toľko masla na hlave, že z neho môžu rozdávať nielen do blízkej
budúcnosti, ale aj do nekonečna.
Ján GREXA

Výskum
Robím výskum celý deň,
nejím, nespím, ze mňa tieň.
Firmu mám uš štyri týdňe,
nedarí sa jí vúbec bídňe.
Akademik, profesor aj PéháDé,
pocestujú eMHáDé,
fond dostanu, známý vjědec,
já kamarád su, žádný herec.
Vyskúmal sem pro pokrok ludzí,
že bes brucha sú ludé chudzí.
Že tustí ludé, či to sceš
do X majú nohy téš.
Sice nevím, co to jě ten nový startap,
dám na papír, škicnu na zdrap.
Kamarád to posúdzí
a bez Bruselu rozsúdzí.
A potem pošle peňísky
na náš účet né ňíský.
Napuscím mu aj jěho kanistr,
šak rás bude on vjědec a já ministr.
No né?
dědo Pejo

Jan TOMASCHOFF
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Vlado MEŠÁR

vyše 915 rokov. Tak dlho žiadny humoristický časopis nemôže vycháSLOVENSKEJ dzať. A aj my by sme boli asi veľmi
MALEJ
vyčerpaní. Preto sa vám ospravedlňujeme za upútavku z prvej strany
STRANY
a pokúsime sa kompletné spisy
získať pre študovňu Slovenskej maMali sme taký zámer, že by sme pri lej strany. V tejto chvíli len pár slov
100.výročí VOSR v každom čísle o tom, čomu sa V.I.Lenin venoval
Bumerangu odcitovali aspoň jednu v najtenšej knihe – Otázka teórie
stranu zo spisov strojcu Veľkej re- trhov, Kapitalizmus v poľnohospovolúcie. Nakoniec autorova múmia dárstve, a v najhrubšej – v tej sa
je stále veľkou atrakciou v Mau- venuje najmä imperializmu až po
zóleu V. I. Lenina na Červenom ná- právo národov na sebaurčenie. Tam
mestí v Moskve. Keď sa nám poda- je aj kapitolka o výžive ľudu. Ako
rilo nájsť v knižničnom archíve jeho keby tušil, že perspektíva Ruska ako
zobrané spisy, s hrôzou sme zistili, imperiálnej krajiny bude mať práve
že ide o 45 zväzkov. Najsubtilnejší s výživou veľké problémy, a že hlamá 415 strán, najhrubší 854 strán, domor, ktorý do revolúcie v Rusku
celé spisy majú 23 798 strán. A ke- nepoznali, bude tak trochu ich imďže sme dvojtýždenník, po jednej periálnu politiku motivovať.
-mvstrane by sme spisy uverejňovali
SPRÁVY

Fero MRÁZ

UFO GRAMY

Ľudová
z Lechanska

Tomáša Majerníka

Keď si zajem musli,
lepšie mi to myslí.
Vtedy si dám syrové fondue,
keď nám zvýšia mzdové fondy.
Ak si prečítam,
čo napísal Lope de Vega,
stane sa zo mňa
ozajstný vegán.
Šej- hoj, tili- tili- tili…

ŠTARTOVNÉ
ZDARMA
Šetria polia, šetria lesy,
uveril som „ufkám“ trom.
U susedov na dvore si
chcú postaviť ufodrom.
ZMENA ČASU
Ufóni sú na mostíku,
všetko robia pre vedu.
Posunú si dnes hodinky
o pol roka dopredu.

J. W. Palková

Dve muslimky si pozerajú fotoalbum.
- Pozri, to je môj malý Ahmed.
Ten vyrástol, čo? A onedlho už
vyrazí so svojou prvou bombou pripevnenou na telo. To je
hrozné, ako rýchlo sa nám tie
deti rozletia do sveta…

IV
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Obchodník Gutman má dve dcéry.
180 cm vysokú Rebeku a 160 cm
vysokú Helenu. Móric Gelb sa dlho
dvorí obom, nakoniec požiada
o Heleninu ruku.
„Prečo si si nevzal Rebeku?“ – pýtajú
sa ho priatelia.
„Keď si mám vybrať medzi veľkým
a malým zlom, tak si radšej vyberiem
to menšie.“
•••
„Kedy si sa prvý raz pohádal so svojou manželkou?“ – pýta sa Kohna
priateľ.
„Keď silou-mocou chcela byť na našej svadobnej fotografii.“
•••
„Izák, počula som, že si si ma vzal iba
preto, lebo som mala veľa peňazí!“
„To nie je pravda, drahá! Bolo to
naopak. Vzal som si ťa, lebo ja som
ich mal veľmi málo.“
•••
Dohadzovač odporúča zaťa starému
Gutmanovi. Ten si nádejného zaťa
dôkladne poprezerá, aj zo desať otázok mu položí, potom zavolá dohadzovača nabok a hovorí:
„Páči sa mi ten mladý muž. Upozornite ho však, že my sme veľmi pobožní, u nás v sobotu nebude môcť
pracovať!“
„Verte mi, pán Gutman,“ usmieva sa
dohadzovač, „keď ten raz dostane
veno, nebude pracovať vôbec.“

Vojtech KRUMPOLEC

(franc. pour félicit
er) je
v spojení s letop
očtom
skratka
blahoprajnej
novoročnej formu
lky. S láskavým do
volením autorov po
kračujeme v publikovaní týchto malýc
h súkromných dielok (a donedávna
i celkom intímnych
s provokatívnym
obsahom, ktoré au
tori do redakcií rad
šej ani neposielali
),
ktoré si od nepamä
ti vymieňajú medz
i
sebou známi na
sklonku uplynulého
roka. Odkedy však
funguje internet, tak
v poštovej obálke
už iba zriedkavo. Ak
teda máte vo svojej
zbierke vtipné alebo inak zaujímavé
novoročenky, ktoré
by mohli zaujať aj
našich čitateľov, pro
síme o ich zaslanie
do redakcie.
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•
Ž IDOVSKé
ANEKDOTy

Gelb spôsobil dopravnú nehodu
a navštívil advokáta, aby mu pomohol.
„Ak som vám dobre rozumel,“ – povedal mu advokát, keď si ho vypočul,
„musíme súdu dokázať, že cyklista,
ktorého ste zrazili, preletel križovatku rýchlosťou 130 km za hodinu
a mačka, ktorá prebehla cez cestu
bola taká veľká, že vám bránila vo
výhľade.“
•••
„Predstavte si, Braun oslepol,“ hovorí
Kohn priateľom.
„Vari len nie?“
„A veru áno! Už nikdy neuvidí peniaze, ktoré mi dnes ráno požičal.“
•••
„Nechápem, Móric, ako môžeš tak
pokojne spať, keď vieš, že si mi dlžný
20 tisíc!“
„A ja zasa nechápem, Adolf, ako ty
môžeš tak pokojne spať, keď vieš že
ti tie peniaze nevrátim?“
•••
Danko a Schwarz bývajú vedľa seba
v úplne rovnakých typizovaných domoch. Schwarz raz hovorí svojmu
susedovi:
„Stavme sa, pán Danko, že môj dom
je hodnotnejší ako váš!“
„Ako to môžete tvrdiť, pán Schwarz,
veď sú tie domy úplne rovnaké?!“
„Áno, ibaže vy máte suseda Žida, a ja
nie.“
•••
Gutman sa stal súkromným taxikárom v Bratislave. Raz si mu sadol do
auta chlapík a žiadal, aby ho odviezol
do Rače.
„Pozrite sa, pane, keď vás odveziem
do Rače, bude ma to stáť kopu benzínu, aj pneumatiky sa opotrebujú, aj
vrátiť sa musím, a vás to bude stáť
sto korún…“
„No a?“
„Navrhujem vám dohodu! Dajte mi
50 korún a choďte do Rače električkou!“

Laco ovári

Igor ŠEVČÍK

Fero BOJNIČAN

NOVEMBROVÝ INFOSERVUS

Tisková oprava
V minulém čísle Fámyzdatu jsme nesprávně uvedli, že prezident Miloš Zeman v poslední době pije s mírou. Správně
mělo být uvedeno, že v poslední době pije s Mírou Kalouskem.
Omlouváme se a děkujeme za společnou opičku.
Quíz Fámyzdatu
Co se stane, když s fotbalisty Sparty spadne letadlo?
Všichni budou mrtví, jen Rosický se zraní…

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

Ak sa sťažujete, že nedostanete všetko, čo by ste si zaslúžili, vlastne si môžete gratulovať. Aj ja vám blahoželám, že ste sa teraz rozhodli absorbovať to,
čo neznesie odklad, teda analýzu výchovného procesu, ktorou chcem vyorať
hlbokú brázdu do kultúrneho povedomia nášho Slovenska.
Ste u známych ako takých na návšteve ako takej. Po štyroch či piatich hodinách sa dvíhate a oni vás klamú, keď vravia: To je škoda, že odchádzate, bolo
nám s vami dobre, že až no. Lebo vy nie ste ako ostatní, mohli ste ešte chvíľu
posedieť, zašpásovať, ďaleko je veru do „kapurkovej“… Klamú vás prednášatelia a rečníci vyhlasujúci: A na záver mi prichodí povedať… pretože potom hovoria ešte hodinu, prinajmenšom šesťdesiat minút. A či príbuzní a kolegovia,
ktorí sa skláňajú nad kočíkom s vašim deckom. Ako len klamú, pokiaľ rieknu:
To je celý ocinko, ako keby vám z oka vypadol. Myslíte si, že hovorí pravdu zubár, keď vás s vŕtačkou zubami- nechtami ubezpečuje: Nebojte sa, nebude to
bolieť, no a keby, tak prestanem. A ako nehorázne klame, luže a cigáni čašník,
keď vám tvrdí, že za momentík, momentíček, hneď príde…!
O čo by bolo konzumentom tohto čísla Bumerangu veselšie, keby som sa
prihovoril takto: Milí čitatelia, skončili sa údaje a poučenia. Pre každého niečo a pre všetkých dokopy nič. Teším sa na stretnutie o mesiac s podobným
trápnym infoservusom.
Nuž toľko na margo novembra, eventuálne výchovného chodu či postupu, ak
vôbec nejaké margo má, pretože ako ho poznám, on by sa nijaké marho ani
nikdy nezmohol. Howgh!
Jackie LE-CHAN

Peter Gossányi – aforizmy
•
•
•
•
•
•
Boris PRALOVSZKÝ

Za niekým stojí drvivá väčšina možno len preto, aby ho rozdrvila.
Keď si myslíte, že viete odkiaľ vietor fúka máte možno len vetry.
Nie každá strelkyňa má erotický náboj.
Už kvôli študentským láskam sa oplatí študovať.
V politike sa mnohí aj v lete vyberú na tenký ľad.
Topiacemu sa ani počas najväčších horúčav neraďte, aby pil veľa
tekutín.

V
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Hrdinové akční,
co po krvi lační,
mají pro případné maléry,
své nebojácné dabléry.

HOTEL

Rasťo VISOKAI

Vychýrený hotel poznám,
ten nie je pre kontá tenké,
kuracie prsia po bretónsku
tam servírujú v podprsenke.
Emília MOLČÁNIOVÁ

Z NAŠEJ KRČMY
Darwinova teória odveká
potvrdzuje ako zmôže
aj opica človeka.
Mikuláš Jarábek

nekdoty
podľa
becedy

p

Pri návšteve Bostonu v USA pristúpil
na ulici k poľskému klavírnemu virtuózovi a skladateľovi Ignácovi PADEREWSKÉMU ušmudľaný chlapec
a opýtal sa ho:
„Nechcete si dať vyčistiť topánky,
pane?“
Hudobník sa pozrel na svoje topánky, potom na chlapca, a s úsmevom
mu odpovedal:
„Nie, ďakujem, chlapče, ale dám ti
štvrťdolár ak si umyješ tvár!“
Chlapec odbehol a keď sa po chvíli vrátil, jeho obličaj žiaril čistotou.
Paderewski siahol do vrecka, podal
chlapcovi štvrťdolár, ale ten mu ho
hneď vrátil so slovami:
„Ďakujem, pane, ale viete čo? Nechajte si ho a dajte sa ostrihať.“
•••
Keď prišla do Atén prvá, ešte nepotvrdená správa o smrti Alexandra
Veľkého, všetci aténski rečníci žiadali okamžite vyhlásiť vojnu Macedónsku. Len PHOKION radil, aby sa
vyčkalo na presnejšie správy:
„Lebo,“ – povedal,- „ak je Alexander
Veľký mŕtvy dnes, bude mŕtvy aj
zajtra, i neskôr.“
•••
Cár PETER VEĽKÝ sa raz rozhodol
vykonať inšpekciu v mestskom väzení. Vstúpil so svojim sprievodom
do cely a položil jednému väzňovi
otázku:
„Prečo ste zatvorený?“
„Krivo som bol obvinený, blahorodie,
som nevinný.“
„A vy?“ – spýtal sa druhého väzňa.
„Som tu pre nespravodlivosť súdu,“
znela odpoveď.
Tretí väzeň na otázku odpovedal:
„Som tu, lebo sudca, ktorý má súdil,
zobral od mojich nepriateľov úplatok.“
Cár sa zamračil a znechutene odchádzal. Kým opustil celu, ešte sa
obrátil na posledného väzňa, ktorý
bol opretý o múr.
„A vy ste tu prečo?“
„Som zlodej, Vaše blahorodie. Zavreli
ma, lebo som kradol.“
„Tohto muža ihneď prepustite!“ –

rozkázal cár svojmu pobočníkovi
a na vysvetlenie dodal: „Aby sa tí
traja nevinní od neho nepokazili.“
•••
Francúzsky spisovateľ Marcel PAGNOL rozpráva túto anekdotu:
V mladosti som poznal dvoch mládencov, ktorí sa z celého srdca nenávideli. Prešli roky a jedného dňa sa
títo dvaja náhodou stretli na stanici.
Jeden z nich bol generál, druhý biskup. Biskup sa pozrel na generálovu
uniformu a hovorí:
„Prepáčte, pán železničiar…“
Nato generál, pozerajúc sa na sutanu, odvetil:
„Čo si milostivá želá?“
•••
Spisovateľ Karel POLÁČEK sa zveril
jednému zo svojich priateľov, že začína písať nový román.
„No a ako to ide?“ - zaujímal sa kamarát.
„Zle“, odpovedal Poláček zronene.
„Vôbec sa mi nedarí. Zrejme som sa
pokazil písaním pre film.“
„Tak to teda napíš hneď pre film,“ radil mu priateľ.
„Ale ani to nejde,“ povedal smutno
Poláček. „Pre film som zasa veľmi
pokazený literatúrou.“
•••
Na dverách kancelárie jedného
šéfredaktora sa objavilo oznámenie:
„Môj čas je drahý!“
„Na druhý deň sa pod ním objavilo
ďalšie: „Predám veľmi lacno kopu
voľného času. POLÁČEK“
•••
POLÁČEK raz sedel u šéfredaktora
bývalých novín Prager Presse. Medzi
rečou mu povedal jeden vtip.
„Počúvajte, Poláček, ja ten vtip od
vás kúpim za dvadsať korún. Ale
bude môj, rozumiete? Už ho nebudete nikdy rozprávať.“
„Hm, dvadsať korún za taký výborný
vtip je málo!“
„Tak päťdesiat, platí?“
„No dobre,“ súhlasil Poláček, „je naveky váš, a už sa k nemu nikdy nebudem hlásiť.“
Šéfredaktor vyplatil Poláčkovi 50
korún. Poláček už jednou nohou vo
dverách sa zrazu obrátil a vraví:
„Aby som nezabudol, ten vtip, čo
ste si práve odo mňa kúpili, som si
dnes ráno prečítal vo vašich Prager
Presse.“

Stáť zoči-voči šťastiu niekedy znamená aj brániť mu v ceste
Juraj Jankech

ČO SA PATRÍ A ČO NIE
záhradkárom v novembri
Záhradkárstvo je s prepáčením ušľachtilý koníček. Podľa Jána Grexu máme relatívne najvyšší počet záhradkárov na svete. Len za ostatných dvadsať rokov sme
vypestovali toľko kapustných hláv ako nikde inde! Miroslav Janega tvrdí, že keď dozrie predavačka zeleniny,
začne predávať zhnité ovocie. A viete, prečo je rajčiak
červený a kečup na rozdiel od neho takisto? Paradajka
vulgo rajčina je preto taká zapýrená, lebo sa hanbí, že je
tučná, eventuálne zato, že sa nevie lyžovať. A čo sa týka
kečupu, ten je taký červený preto, lebo sa dlho pozeral
do zrkadla. Mňa však trápi, že kým u nás sa nič nedeje,
v záhradách nemeckých domov postáva okolo 25 miliónov trpaslíkov, vyzbrojených rýľom, kanvou či lampášom. A práve priaznivcom tejto ozdoby kladiem na
záver tejto inštruktáže žrebovateľnú otázku: - Nemáte
chuť na slivky? Ak áno, príďte do redakcie Bumerangu,
nalejeme vám za pohárik.
Juraj CAJCHAN

Zdeno Lačník

VI
Jan TOMASCHOFF
sa narodil 30. 3. 1951 v Prahe, od roku
1966 žije v Nemecku, kde sa po štúdiách na dusseldorfskej akadémii
výtvarných umení rozhodol študovať
medicínu. Dnes teda pracuje v odboroch neurológie, psychiatrie a psychoterapie- a venuje sa karikatúre. Už ako
12-ročný poslal svoje kresby do českých
Literárních novin, s ktorými nadviazal
opätovnú spoluprácu po 89-om roku.
Pravidelne publikuje od roku 1970.
V Nemecku najmä v periodikách Pardon, Spiegel, Die Welt, Eulenspiegel,
Medical Tribune (v českom aj nemeckom vydaní), v ČR v Lidových novinách ,
Zdravotníckych novinách a inde.
V Nemecku mu vyšlo niekoľko kníh
karikatúr s lekárskou tematikou, mnohé ilustroval. Je laureátom viacerých
medzinárodných súťaží (Písek, Tokio,
Knokke-Heist). Jeho bravúrne kresby
sú väčšinou bez slov, čím ľahšie pre-
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kračuje hranice, ale i jeho obrázky s komentárom dokazujú, že je psychoanalytik, kde kontrast kresby a slova vyúsťuje
do vtipnej pointy. Jan Tomaschoff je
perfektným diagnostikom problémov
jednotlivca i spoločnosti, ktorých svojim
humorom zároveň aj lieči.

Drago MIKA - Jasna sprava 2
Z každoho slupa nas
Zaberu kameri.
Dakedi vam i tak
Žandar ňeuveri.

Uplatki še beru
Na bežacim paše.
Šviňa še dochova,
Ket ňezdechňe praše.

Ňeška každi mudri Každi co ja - to ja.
Perun še ňebavi
S každu kopku hnoja.

Ňigdze še ňeskriješ,
Veľki brat furt patri.
Viľiva še Dunaj,
Vicinaju Tatri.

Stari umiraju,
Mladi še ňerodza.
A veľki panove
Malich za nos vodza.

Učime še štriľac
I sebeobranu Zlikvidovac treba
Každu bilu vranu.

Automat u herňi
Požere peňeži.
Glupi mu naľeci Co ľeži - ňebeži…

Zahibaju chlopi,
Zahibaju ženi…
Moralka upadla,
Rozum poraženi.

Radšej čarnu ovcu
Podporja medija.
V žemi Janošika
Bars dobre še zbija.

Od oltara patra
Na nas šicki svati Ňechcu, žebi ženi
Robiľi potrati.

Ňešveci še šveto,
Jak pľebaňi chceľi.
Ľudzom vihovuju
Ňekrescaňske ceni.

Sibiľija znala,
Co še ňeška staňe.
Pomali začina
Z ľudzmi rachovaňe.

Chto može, tot hrabe,
Zavira še každi…
Objednac še daju
Za peňeži vraždi.

Regali še lamu Jogurtoch do šveta…
Že še tovar psuje,
Ňichto ňepameta.

Ňikoho ňeceši
Aňi koňec šveta Šak do pekla pojdze,
Chto še ňespameta.

Droguju, fetuju,
Ňesluchaju dzeci,
Kačmar še jim boji
Ňenaľac poldeci.

Nalakaju ľudzi
Akcijovo ceni Ci indze viruca,
To Slovak oceňi.

Brat brata ňepozna,
Aňi dzecko macir Bľišča še peňeži,
Sumeňe še traci.

Zakoni še pišu
Tak jak treba hore.
Podajednich sudza
U Hagu na dvore.

Podavaju loto,
Paľenki vipiju…
Zapredaľi Boha
I Panu Mariju.

Za ňič ce ňetrime
Kamarat bivali,
Ket z tebe ňič ňema,
Ket maš prijem mali.

Ket še stromi rubu,
Dakoho to ceši.
Pomali še čľovek
Ňema dze obešic

Behaju motori,
Do kozmu še ľita,
Ňeška ňeľem chori
Otirči kopita.

Polňi še Sibila,
Prišlo na jej slova,
Do malej dziri še
Aňi miš ňeschova.

Scahuju zo skuri
Bidnoho čľoveka.
Minutu dopredku
Ňeznaš, co ce čeka.

Dze še dvojo biju,
Tam vihraje treci Take heslo placi
Už od ňepameci.

Sušedov pes breše,
Puľka kikirika.
Nad Tatru še iskri,
No ľem eletrika.

V žime šňih ňepada,
V ľece veľke sucho,
Plavaju v ribňiku
Ribi hore bruchom.

I ľudze chudobne,
I uran chudobni…
Ňestarči na pivo
Ňeška paru drobnich.

Malý slovník
veľkoozorovčiny:

Nakorumpovaľi
Jedni veľke sumi.
Placi še zos. kartu Bugiľar ňe z gumi.

Cahaju še veži
Do samoho ňeba.
Kontajneri polni
Spľešňetoho chľeba.

Stalo sa nedopatrením, že v minulom čísle sme za autora
JASNEJ SPRÁVY 1 označli Milana Kendu. Skutočným jej
autorom, tak ako aj tejto JANEJ SPRÁVY 2, je Drago Mika.
Obom dotknutým spolupracovníkom sa za tlačiarenského
škriatka ospravedlňujeme.
Redakcia

Na polícii:
- Prečo ste ukradli to auto?
d cintorínom, tak som
- Viete, stálo opustené pre
rel.
si myslel, že jeho majiteľ zom

NA PÚTI ZA BLAHOBYTOM

hodný človek. Okrem
Ten Armstrong je obdivu
a vyhráva cyklistické
toho, že vie hrať na trúbke
mesiaci / P. Šmaľ
preteky, tak ešte aj pristál na

Slovenská pohostinnosť sa naostatok preformuje na ochotu ukázať
hosťom cestu do najbližšieho hostinca.
SIEDMY PÁD

tor? –pýta sa mladá
-Mám sa vyzliecť, pán dok
treba, videl som vás
pacientka.Lekár na to: -Ne
včera na plavárni.

Politikov, ktorí vo voľbách neuspeli, začne zaujímať predovšetkým
siedmy pád: s kým, s čím?

co ja - to ja - pyšný, namyslený
puľ ka - morka
rachovaňe - rátanie, účtovanie
slup - stĺp
spľešňeti - plesnivý
sumeňe - svedomie
švecic - sviatkovať, sláviť
šveto - sviatok
virucic - vyhodiť

POLITOLOGIZMY Milana KENDU

ČO HOVORCA NEPREZRADÍ
V prejavoch štátnikov sú pôvodné iba prerieknutia.

Jozef BILY/Volebné
•• Hlasné trúby vo voľbách nevyhrávajú, lebo
majú iba jeden hlas.
•• Povolebný postreh: Bez voličov sa vyhrať nedá,
ale vládnuť sa dá aj bez nich.
•• Hlavou múr neprebiješ ale voličom to sľúbiť
môžeš.

ŽELEZNÉ PRAVIDLO
Každá revolučná vlna vynesie nahor špinavú penu.
MNOŽIA SA INKVIZÍTORI
Náboženstvá začínajú byť nástrojom zla. Množia sa totiž samozvaní
inkvizítori, čo prestali mať strach z pekla.

Bruno HORECKÝ

JEDINÝ ZUB, KTORÝ SA NEDÁ ZAPLOMBOVAŤ, JE ZUB ČASU.

VII
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ČAJ

U NÁS TAKÁ OBY

Chlapi v krčme reči majú
ktorý ktorú prespal.
A potom to zapíjajú,
že sa skutok nestal.
Mikuláš Jaráb

Kosák a kuadzivo
Komunistú symboly,
ket chodzili sme do školy.
Ešče predtým po vojne,
na pomňíkoch sú hodňe.
Odftedy je mnoho rokú,
co vídame ich tak od boku.
Zrázu začli komu’s vadzit,
scel si na ňich huavu schuadzit.
Nešlo by to rádňe, slušňe,
jak v nosi škrábat sa a tahat šušňe?
Co ket pro ňekeho kosák a kuadzivo
sú symboly roboty, kerú robí poccivo?
Rolňík, robotňík, hospodár,
vzdával ňima hold a zdar.
Byl to symbol jednoty,
ludzí práce - roboty.
„Umjělec“ co sa tvárí, že cosi tvorí,
mínku ludzí víc spotvorí,
jak kosáky s kuadzífkama
co enem visá a nechodzá za dzífkama.

ŽelezniČné uzly laca tormu
Milan KUPECKÝ/AFORIZMY
••
••
••
••
••
••

Voľ by sú v jeseni, preto očakávame že rozhodnutia voličov budú dostatočne zrelé.
Niekedy sa namiesto novej cesty chodí ľahšie po vyšliapaných chodníčkoch.
Čo mnohí v socializme nestihli nakradnúť, v kapitalizme dobehli.
Je nemožné hlbšie klesnúť tým, čo sú na dne.
Naša sociálna politika: Veľ ké oká na sociálnej sieti, malé na polievke.
Žijeme v čase elektroniky. Chodíme do práce s odporom a sme stále v napätí.

Kamaráti
- Tak si predstav, včera poštípala
moju svokru zmija!
- Prepánajána! A stalo sa jej niečo?
- Ale kdeže, taká zmija má tuhý
život.

Dedo Pejo

Svetozár Nikolajevič Andersen
ABSURDNÁ ROZPRÁVKA

V sedemdesiatej siedmej krajine, za siedmimi horami a siedmimi morami,
kde sa voda sypala a piesok sa lial, za skleným vrchom a kamenným morom, kde mali výbehové počítače prvej generácie, žil osamelý a smutný kráľ.
Pretože mu bolo stále do smiechu a nemal deti, poslal toho najstaršieho
do sveta. Ten, idúc pustou krajinou, bez cesty a bez chodníčka, vybral si tú
prostrednú. Prišiel do hory, kde nebol nijaký strom. Vyliezol na najvyšší topoľ a zjedol všetky hrušky. Potom s plným žalúdkom sliviek spadol dolu. Do
pol pása sa zaryl do zeme. Na vodných lyžiach zabehol domov po lopatu
a vykopal sa.
Pri benzínovom čerpadle mu povedali, že Smetol dostanú až na budúci
týždeň. Urazený vypol mrazničku. Vyplnil žiadosť do švajčiarskej pobočky Aeroflotu a odcestoval do Trebišova. Na základe neplatnej miestenky
do Komárna ho v Helsinkách zadržali colné orgány Uruguajskej požiarnej
ochrany. Údajne pri výmene šekov za spišskú borovičku prešiel plnú čiaru.
Dodnes sedí v Addis Abebe. Žije z podpory, ktorú mu zo svojho humanitného fondu posiela z Mongolska Červaná Karkulka. Teraz čaká na spoločenskú záruku Levočskej bielej pani a psa baskervilského, pretože má šancu
stať sa podpredsedom náčelníka ponorkovej dychovky v kameňolome
Stupava nad Orlicí v okrese Michalovce, kantón Muller- Štrougal.
Vladimír Nosáľ

MUŽ ZA

ROHOM

Čertovské obrázky Ľuba RADENU
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eŠ Andr
eja MIŠANKA

(známa tiež ako rúbanisková zmes)
V lese pozbierame všetko, čo sa nestihlo skryť alebo ujsť. Na svojich
miestach ponechávame len spiacich
drevorubačov.
Nazbieranú zmes vhodíme do kotlíka,
pridáme vypálené žiarovky a minuloročné dividendy. Suroviny varíme dohusta.

…a der

Perličky
so školy

• Váhu nerastu poznáme, keď nám
spadne na nohu.
• Povrchová baňa je taká, ktorá má
hĺbku do diaľ ky.
• Svetlo sa šíri rýchlejšie než zvuk, ale
v tme sa to niekedy nepozná.
• Optický klam napríklad je, keď
niekto potrebuje okuliare a nenosí ich.
• Vákuum je… Prosím, mám to v hlave,
ale nemôžem si na to spomenúť.
• O zemskej príťažlivosti sa najlepšie presvedčíme pri korčuľovaní.
• Zvuk si uvedomujeme tak, že najprv
niečo počujeme a potom už nie.
• Teleso ponorené do kvapaliny sa
nazýva mokré.
• Jedna kilokalória je množstvo tepla,
ktoré sa zahreje spálením jedného
kilogramu vody.

pozoruhodné výroky

• Keď postavíme sviečku na prah
otvorených dverí, vychyľuje sa
plameň do triedy, pretože je mu
vonku zima.
• Príklad na rozťahovanie telies teplom a zmršťovanie chladom sú letné
a zimné prázdniny.
• Nitroglycerín vzniká, keď niekto
do seba naleje glycerín.
• Vodík je kyslík bez vody.

a

li
a oko

DVOJTÝždeň

LESNÁ ZMES

Počas varenia sa na lesnú zmes tešíme ešte viac ako na niekdajšiu divokú
privatizáciu. Keď sa nám už lesná zmes
lepí na päty, vyformujeme z nej valec,
ktorý nakrájame na drobné štvorčeky.

DereŠ fedora vica

baču
Ide bruneta autom okolo salaša a vidí
ako pasie ovce. Pristaví sa a vraví mu:
- Aké krásne ovečky!
Bača polichotený odpovedá:
tak
- No, slečna, ak uhádnete, koľ ko ich je,
vám jednu darujem.
- 156.
chlp,
Bača je šokovaný, lebo je to presne na
a tak jej hovorí:
- No, čo už, tak si jednu vyberte.
.
Bruneta schmatne prvú a tlačí ju do auta
pônem
- Slečna, - ozve sa bača, - keď uhád
môjho
vodnú farbu vašich vlasov, vrátite mi
psa?

NA TENTO

Voda je zdravá. Kým sa
pije striedmo, nemôže
nikomu ublížiť.

RECEPT
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VERŠÍČKY
NA ŠKOLSKÉ
PERLIČKY
Galileo zistil,
že sa glóbus točí.
Nič sme nevideli
pre zviazané oči.
Pračlovek sa snehom
živil celú zimu.
Popolom je drevo
bez ohňa a dymu.
V bahne riek sa ryby
pohybujú krokom.
Najlepší zrak majú
sliepky s kurím okom.
Medzi voloviny
patrí mäso z vola.
Ten kto pije kolu
môže dostať kolaps.
Na šialenú kravu
bacil vola zmení.
V zime kúpeme sa
v teplom oblečení.
Dni sú slnečné, keď
Slnko nie je v tieni.
Otrasnou sa stane
Zem zemetrasením.
Dážďovky sa množia
prostredníctvom dažďa.
Zákazníkov v krčme
často kŕče dráždia.
Jozef BILY

Nech robíš, čo robíš,
z cesta na buchty neurobíš nič iné len buchty

Želáme vám ničím nerušenú a ekologicky nenarušenú dobrú chuť!
-atak-

James Thurner

výroky slávnych
Môj súkromný život je až natoľ ko súkromný, že ani s istotou neviem, s kým
vlastne spávam.
NICOLE KIDMAN (50) herečka

•
s
:

Peter ZIFČÁK

B A Č IKOVA
M u DROS c

JEDINÁ OTÁZKA

Veľo ľudzi pije, abi
zapomľ i. A na totich
sebe davaju karčmare najvekši pozor.

Vy sa pýtate,
my odpovedáme

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

Šp

botu
v s o vembra
18. no

Marcel Krištofovič

Takto pripravenú lesnú zmes s papradím šalátom a opečeným jelením
parožím podávame prednostne poľovníkom, ktorí sa chystajú do lesíčka na
čekanou.

alebo

Pýta sa nás Dezider K.
z Osady
nad Potokom:
Istý kandidát mi ponúko
keď ho budem voliť. Mál 5 eur,
prepiť, alebo ho mám uda m ich
ť?
- Milý volič, tých 5 eur
prepi
a pýtaj ďalších 5. A
si, že si v prvom raduvedom
a nie udavač. A keď ti e volič
ďalších
5 eur nedá, spočítaš
v najbližších voľ bách. mu to
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