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humoristicko-satirický dvojtýŽdenník
milan kenda,

spisovateľ a publicista

❶ Poznáte nejakú (máte ne jakú 
vlastnú) definíciu humoru?
Humor je pre mňa pevný chodník me-
dzi dvoma močiarmi, v ktorých sa môže 
utopiť aj skúsený neplavec. Teda chod-
ník medzi močiarom trudnomyseľného 
pesimizmu a močiarom naivného pesi-
mizmu. Žiaľ, viac ma to priťahuje k pe-
simizmu. Definícia znie dobre, dokonca 
sľubne, ale jej praktické využitie z mojej 
strany je tak na štyri mínus.

❷ Stala sa vám niekedy humor-
ná (veselá) príhoda, ktorá by 
mohla pobaviť aj našich čitate-
ľov?
Na nejakú veselú príhodu z môjho ži-
vota, ktorá by pobavila čitateľov Bume-
rangu, si nespomínam. Zažil som však 
veľa trápnych príhod, aké by pobavili 
škodoradostné typy čitateľov, aké vo 
všetkých civilizovaných etnikách vý-
razne prevládajú. A vyrozprávaním ta-
kýchto príhod by som fantasticky po-
bavil mojich nepriateľov, ktorých mám 
viac ako priateľov. No takúto radosť im 
neurobím.

❸ Ktorá oblasť spoločenského 
života je podľa vás najväčším 
inšpirátorom humoru?
Klasickým zdrojom humoru boli celé 
desaťročia manželky čakajúce doma 
s valčekom na cesto na svojich mužov, 
ktorí zdĺhavo a dôkladne v krčme riešili 
naliehavé spoločensko-politické prob-
lémy, najmä zo sféry futbalu. A ešte 
častejšie boli zdrojom humoru svokry 
takto zaneprázdnených manželov. 
Dnes sú pre všetky tieňové vlády, roku-
júce v každej poriadnej slovenskej krč-
me, takýmto zdrojom humoru takmer 
výlučne poslanci. Pri sledovaní súčas-
ného arzenálu anekdôt v médiách ľah-
ko zistíme, že najpoprednejšie miesto 
medzi humorotvornými poslancami 
zaujíma istý Matovič. Je to zvláštne: Na 
hrote sa zjavuje poslanec, ktorý sa naj-
novšie v parlamente vôbec nezjavuje.

❹ Ak máte - mohli by ste nám 
prezradiť rebríček: 
a) najveselších politikov 
b) najsmiešnejších politikov?
Slováci sú vlastne smutný a nábožný 
národ, pripravujúci sa na večnú reprí-
zu života v nebi, kde – ako geniálne 
vystihol Mark Twain – vôbec niet hu-
moru. Takže nedostatok humoru nie je 
v rámci tejto nebeskej špecializácie na 
posmrtný život nijakým vážnym nedo-
statkom. Absencia humoru postihuje 
aj našich politikov, ani oni nie sú vý-
nimkou, majú to v génoch. Ale závidím 
bratom Čechom takých vtipných poli-
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Politici sú ako spermie. Iba jeden 

z milióna to dotiahne na ľudskú bytosť

staré dobré sako

Bude nový župan a či ako?
Ešte sa len ukáže,
či nebolo lepšie staré dobré 
sako.

iba vlaŽne

Programy a horúce sľuby 
myslia politici vážne.
To iba po voľ bách
ich plnia veľmi vlažne.

Eva JAráBKová-CHABADová STáLE AKTUáLNE HESLO: KRESLO!
Z. Kalčíková

Psychiatri hovoria, že každá štvrtá osoba má nejakú mentálnu 
poruchu. Takže pokiaľ ste s tromi kamarátmi a nepozorujete 
nič zvláštne, tak ten blbec ste vy.

P. šiši, CSc.

Pavel TAUSSIG

Andrej MIšANEK

Najlepší spôsob ako si splniť sny, je prebudiť sa.

viete, prečo štrajk na železnici musí trvať 
24 hodín?
Aby sa to bezpečne rozoznalo od meškania.

všeobecný súhlas nie je často ničím iným než 
všeobecným omylom

Charlie CHAPLIN

rozdiel medzi ťavou a človekom je ten, že 
ťava môže pracovať celý týždeň bez pitia, 
kým človek môže piť celý týždeň bez práce

Julian TUwIM, poľský básnik a prekladateľ

Podaj priateľovi ruku, ale spočítaj si prsty
rómske príslovie

PRIHODILO SA
S v Martine alebo  

Čo SA STALo, UŽ SA NEoDSTANE!
Čítajte na str. vIII
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Sám si hovorím, čo už je to za cudzie 
slovo? Presnejšie by hádam bolo, že ide 
o slovo, ktoré sa odcudzuje. Pretože tak, 
ako fotografia nezlikvidovala maliarstvo, 
film divadlo, televízia film aj divadlo, ani 
počítače, teda najnovšie a najdokonalej-
šie komunikačné prostriedky nezlikvidujú 
knihu. Je to viac viera, ako presvedčenie.

veď ešte nedávno, do roku 1989, bola 
kniha nedostatkovým tovarom. Teda 
u nás. vždy vo štvrtok stáli od noci fronty 
pred Českou knihou. Boli autori a boli ti-

tuly absolútne nedostatkové. Bolo treba 
hľadať cesty a známosti, ako sa k takým 
knihám dostať. Situácia je dnes úplne 
opačná. Človek nevie, kam sa má v kníh-
kupectve skôr pozrieť a musí sa rozhodo-
vať nie o tom, kde knihu zoženie, ale na 
ktorú mu stačia prostriedky a kapacita 
priestorov v byte.

Ako povedal voltaire: „S knihami je to 
ako s ľuďmi: len veľmi málo z nich niečo 

znamená a zvyšok sa stráca v množstve.“ 
To taký Maxim Gorkij bol vo svojom vý-
roku optimistickejší, keď povedal, že „za 
všetko, čo je vo mne dobré, vďačím knihe.“ 
Ak by žil dnes a sledoval by nekonečné 
televízne programy o varení, možno by 
prišiel aj k iným záverom.

Už sme si zvykli, že kniha je tovar. 
A platia pre ňu všetky zákony a pravidlá 
ako pre iné druhy tovarov. Aj keď mnohí 
si to neradi pripúšťame, pretože stále 
v knihe vidíme istý artefakt, ktorý doká-
že sprostredkovať veľkú škálu pôžitkov. 
Držať v ruke knihu, to sú úplne iné pocity, 
ako držať v ruke ovládač televízora, myš 
či mobil. Ale ten rozdiel, ak pripustíme, že 
tu je, ten pocit, tú akúsi pridanú hodno-
tu nikto nikomu nemôže sprostredkovať. 
Prirovnal by som to k takým veľkým 
poryvom citov ako sú láska, alebo úcta 
či pokora. Je to neprenosné, ale väčšina 
ľudí niečo také určite zažila. Záleží len na 
intenzite, aby sa dalo o nich hovoriť ako 
o niečom, čo nás pohltí, alebo čo nás 
posúva do sfér, v ktorých sa musí človek 
pohybovať sám a mať pocit, že je akýmsi 
spôsobom odmeňovaný. Ale možno sme 
o tom presvedčení len my, milovníci kníh. 
A keď nás bude dosť, hádam sa slovo 
„kniha“ nikdy nedostane medzi cudzie 
slová.

Píše Miroslav VICO
Kreslí Fedor VICO

slovník (takmer) cudzích slovVkniha
tikov a štátnikov ako je Zeman a Klaus. 
A pokiaľ ide o najsmiešnejších politi-
kov? Bol tu jeden, ktorý celkom vážne, 
na pobavenie všetkých svojprávnych 
občanov, sľuboval dvojnásobné platy, 
len zabudol dodať, že to sa bude týkať 
iba čelných funkcionárov jeho strany. 
v skutočnosti pri doterajšom tempe sa 
dvojnásobných platov dočkajú až vnu-
ci našich vnukov. Len či nemám veľké 
oči?!

❺ Máte obľúbenú anekdotu?
Hoci som aforista, mám aj svoje obľú-
bené anekdoty. Prvá: Uprostred hlbo-
kého jazera sa prevrátil čln s piatimi 
policajtmi. Koľko policajtov sa tu nao-
zaj utopilo? Neviete? Ja viem: Desať! 
Ďalší piati sa utopili pri rekonštrukcii 
tejto tragédie. Čin, ktorý sa – na rozdiel 
od iných činov - stal. Ale mám rád aj 
druhú anekdotu, so stroskotancami na 
ostrovčeku, na ktorý bol dobrý výhľad 
z okolo plávajúcich lodí. Jedna z nich 
vyslala čln na jeho záchranu, hoci na 
kapitánskom mostíku nevedeli, či je 
stroskotanec natoľko solventný, aby im 
za túto službu zaplatil stanovenú sumu 
aj s DPH. Keď stroskotanca posádka 
člnu zachraňovala, veliaci dôstojník sa 
ho spýtal: “Máte tu postavené tri chatr-
če. Prečo až tri?”. Dostal takúto odpo-
veď: “ v jednej chatrči bývam, druhá je 
klub, ktorý navštevujem, no a tretia je 
klub, ktorý ignorujem.” Ako dobre in-
formovaný pozorovateľ dodávam, že 
stroskotanec bol dozaista stroskotaný 
polarizovaný slovenský spisovateľ.

❻ Stali ste sa niekedy objektom 
žartovania? Ako to na vás pôso-
bilo?

Ja sa ustavične niekomu vysmievam, 
ale ako typický egocentrik neznášam, 
keď sa niekto vysmieva mne. vtedy 
sa neusmievam, vtedy zúrim a navyše 
sa chmúrim. To je ale zdraviu prospeš-
né! výskumy ukázali, že keď sa človek 
usmeje, zapojí sa do činnosti 17 svalov 
na jeho tvári. Ale keď sa zamračí, aktivi-
zuje sa až 43 svalov. Prečo neprecvičiť 
čo najviac svalov a pritom si zachovať 
tvár inteligentného a pohŕdavého 
skeptika?

❼ Je pre vás humor nevyhnut-
nou súčasťou života, alebo sa 
bez humoru pokojne zaobídete?
Humor, najmä ten štipľavý, inklinujúci 
k satire, mi poskytol báječnú príležitosť 
v podobe šesťdesiatročných publikač-
ných možností, najprv len v printových 
periodikách, najnovšie aj v knihách. Dá 
sa povedať, že prostredníctvom humo-
ru som sa plne realizoval. Takže nepo-
viem frázu, keď hlásam, že humor je pre 
mňa životne, teda kariérovo dôležitý.

❽ Chcete sa sám seba na niečo 
opýtať ? Ak áno, dajte si na svoju 
otázku aj odpoveď.
Aj tu sa spýtam to, čo sa sám seba 
denne pýtam: Čo budeš ako psychicky 
čerstvý, ale telesne unavený osemde-
siatnik robiť práve dnes? A hneď si aj 
odpovedám: Keďže je už neskoro, ne-
viem, čo robiť skôr!

riaditeľ väznice hovorí prepúšťanému väzňovi:
- Je mi ľúto, ale omylom sme vás tu držali o me-
siac dlhšie.
- Nevadí, nabudúce mi to odpočítate.

Quo vadis?
Quo vadis, Domine?
Šak do jadra, jémine.

Já su montér z Európy,
Slovensko – to né trópy.

v jadri budu prínosem
pújdu rovno za nosem.
Dám si klapky na oči,
abych zle neodbočil.

Kázat mi budú v Bruseli,
Slováci sa mi zhnuseli.

Tam mi dobre, tak mi fajn,
samý ábel, žádný Kain.

Proto volám: „vivat!“,
v Bruseli scu bývat.

v Bruseli scu tvorit, žit
a né na Slovensku doma zhňit.

Dědo Pejo

Dnes už deti neprinášajú rodičom bociany, ale 
privádzajú ich policajti

Fedor VICO

Prečo sme najnezávislejšou krajinou v Európe?
Lebo od nás už nič nezávisí

predpokladY
Do dejín sa taký
vtisne
čo má prachy
- na zápisné.

spievanka
Aféry, aféry
kde vás ľudia
berú,
čože to za rezort
čo nemá aféru?

Ján HEINRICH

Sára:
„ Jajkele, budeš prekvapený,

Ale nielen sex, aj láska je slasť.“
Tomáš JANOVIC

- Náš poslanec je obetavý človek.
- To máte šťastie.
- Ani nie. všetkých nás obetoval pre svoju 
kariéru.

KONTINUITA
Totalita mu umožnila milióny nakradnúť, 
pluralita investovať.  /Milan KENDA

OPTIKOU KRČMY
Nás zaujímajú tie nižšie a nie vyššie územné 
celky!  /Stanislav VEREšVáRSKY

J. W. PALKOVá
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kozmopoliti

Bývame vraj
v kozme.
Nevieme už
kto sme.

ako v Úrade

Dve ufónky prekrásne

vošli dnu do tanku,

povedali dvojhlasne:

- Pred hlavňou máš stránku!

uFoGramY
Tomáša M A J E R N Í K A

Fero MRáZ

Ako sme sa dozvedeli od včielky – spra-
vodajkyne, v jednom úli na Záhorí si 
včielky založili Slovenskú malú stranu. 
Zdôvodnili nám to tým, že ich úľ nie je 
veľmi veľký a ani ony, to ako včielky, nie 
sú práve veľké a preto sa veľmi rady 
budú okrem znášania medu venovať aj 
niektorým malým veciam, ktoré sa éte-
rom dostanú až do ich malého úľa.
1. vraj sa dozvedeli, že v Českej republike 
boli voľby. včielky voľby nemajú, pre-
tože im vládne kráľovná a všetky sú so 
štruktúrou úľa spokojné. Ale zaujalo ich, 
že v Českej republike bude mať víťazná 
strana veľké problémy. A tie menšie, kto-
rých je osem, nechcú s víťaznou stranou 

spolupracovať. Hádam si založia popri 
svojich aj nejaké malé strany, podľa vzo-
ru tej našej. Jedine tí Japonci, ktorí zrej-
me nečítajú Bumerang, budú ešte chvíľu 
všetkých ťahať za nos. My by sme s nimi 
do koalície nešli, pretože ich predstavy 
o referende nášmu úľu nevyhovujú.
2. Komunálne voľby na Slovensku. My 
sme do týchto volieb svojho kandidáta 
nepostavili, pretože vieme, že víťaz by 
spyšnel a prestal by do úľa nosiť med. 
A my si takýto prepych nemôžeme do-
voliť.
3. A ešte ku kauze Pavla ruska. My ne-
vieme, ako to bolo, teda nevieme to pres-
ne. Ale pre istotu máme v úli plno klie-
tok, nezaplnených medom. Zmestili by 
sa tam nielen prípadní odsúdení v tejto 
kauze, ale určite aj celý rad korupčníkov, 
podvodníkov a vrahov od čias mečiariz-
mu až do dnešných dní. veď si len skúste 
tie voľné klietky porátať.
Pri príležitosti 100. výročia veľkej ok-

tóbrovej socialistickej revolúcie sme so 
súhlasom kráľovnej prijali aj nové heslo 
pre ďalšie obdobie: PoMoCoU MALEJ 
STrANY vPrED K vEĽKÝM vECIAM!

Na obrázku: Záber z rokovania SMS v úli 
na Záhorí. včielky pracujú veľmi úspor-
ne, aby pre každý prípad zostalo dosť 
voľných klietok. Človek (a včielka tobôž) 
nikdy nevie.

-mv-

správY
slovenskej 
malej 
stranY

Andrej MIšANEK

Bruno HORECKý

volebný výcuc z vÚcok
 • voľby až teraz ukázali, že niektoré štyri vyššie územné celky sú vlast-
ne nižšie, preto im bude treba zákonite znížiť dotácie.

 • Tretina slovenských voličov absolútne zlyhala, pretože namiesto toho, 
aby si tradične zdvíhala sebavedomie v krčme, zdvihla zadok a tupo 
naklusala do župných volieb.

 • Politická opozícia aspoň tentoraz k prehláseniu premiéra o výsledku 
župných volieb nepovedala ani ň, aj keď sa vyhovára, že premiér k voľ-
bám nepovedal ani ň.

 • občania! Môže sa nám tá ženská v žilinskom vÚC zaručiť, že dokáže 
dodržať chlapské slovo?

 • Je priam alarmujúce, ako u mnohých kandidátov do župných volieb 
hrozivo narástla ich závislosť na nezávislosti! Na tento nebezpečný 
druh drogy treba nasadiť policajné dogy!

 • všetci dvaja zvolení poslanci z ponúknutých 336 kusov SZM (Strany 
zelených mikín) vypísali súťaž o najlepší recept, ako znovu vrátiť ich 
vyblednutým mikinám sviežu zelenú farbu; víťaz dostane odmenu 
priam symbolickú – okrúhlych 1488 eur.

 • Zelená vlna upozorňuje vodičov na cestách 1. triedy, že celá kolóna 
voličov, opravujem, vodičov zabočila do protiSMEru a vyzýva ich ku 
zvýšenej opatrnosti.

Ján GRExA
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Jiří HIRšL

(franc. pour féliciter) je v spojení s letopočtom skratka blahoprajnej novoročnej formulky. S láskavým dovolením autorov pokračujeme v publikovaní týchto malých súk-romných dielok (a donedávna i cel-kom intímnych s provokatívnym obsahom, ktoré autori do redakcií radšej ani neposielali), ktoré si od nepamäti vymieňajú medzi sebou známi na sklonku uplynulého roka. odkedy však funguje internet, tak v poštovej obálke už iba zriedkavo. Ak teda máte vo svojej zbierke vtip-né alebo inak zaujímavé novoročen-ky, ktoré by mohli zaujať aj našich čitateľov, prosíme o ich zaslanie do redakcie.

PF

vladimír JIRáNEK

Miro VICOJano VALTER vlado MEšáR

Náš spolupracovník Mgr. MILAN KENDA, aforista, epigramista, fejto-
nista, autor humoresiek, veršov pre deti, knižných recenzií, reklamný 
tvorca a textár piesní pre deti, ktorý vydal jedenásť kníh (dvanásta je 
vo výrobe) a v médiách uverejnil vyše 11 000 textov, sa v nedeľu 19. 
novembra t. r. dožíva osemdesiatich rokov svojho literárne a publi-
cisticky mimoriadne plodného života. Nášmu jubilantovi do ďalších 
rokov želáme pevné zdravie a bohatý príliv literárnych nápadov. Z prí-
ležitosti jeho jubilea uverejňujeme nasledujúcu satirickú triádu.

GiGa
honoráre

Právňíkovi honorár,
zacáluje náš erár.
Z eráru to nebolí,

šak aj ty’s ho vyvolil.

Advokát je kamarád,
podzelí sa s ňima rád.
Ňejaké to percenťíčko,

robko, robko, možno Ičko.

Kolko bere za hodzinu,
chuap, co živí svú rodzinu?

Kolik vyštrajkoval kantor bledý,
gdo na sestričky bral ohledy?

Z čeho dúchodca sa živí,
s chorobama, starý, celý krivý?

v inštitúciji úradňík
odpapírujě si tak jak ňik.

A tak to frčí od rána aš do večera,
dneska, zajtra a aj včéraj.

Tak čovíčku, zabudňi, nepamataj!
A ve volbách im hlas svúj daj…

Dědo Pejo

PS: Miliónek sem a miliónek tam,
nedaj Bože zavrít krám.
Advokáti rúčky mydlá,

pokát u nás ze stran sídla.
Tam percenťíčka zagúláš,
Euro, to ne ušpiňíš, ufúláš.

jubilant milan kenda
krčma nielen stupavská
Karpaty či Tatry, Fatra, vtáčnik, Pieniny,
v krčme máva vždycky ktosi práve meniny.
Hôrni chlapci majú bruchá oblé ako džbán.
Pije každý, pije smelo, pije ako Dán.
Mätež hlasov, štrngot krígľov, hlučná rozprava.
Slovák Slovákovi ako Slovák nadáva.
vari sa im takto vrtko aj v ich práci darí?
Po chotároch ako Turek každý hospodári.

zázračné osivo

Višňovce nad Čerešňovkou - v tunaj-
šom výskumnom ústave agrikultú-
ry vyselektovali nové, pozoruhodné 
osivo, ktoré sa stalo predmetom 
demaršov Európskej únie. Pri jeho 
zavedení do praxe by totiž výsledný 
poľnohospodársky produkt cenovo 
prudko konkuroval treťotriednym 
prebytkom, ktorými nás zasypáva 
únia. Navyše nebol by plesnivý či 
zahnívajúci, lebo jeho cesta na stoly 
by bola podstatne kratšia a rých-
lejšia. Takúto trúfalosť európske 
spoločenstvo, pochopiteľne, nemô-
že tolerovať. Aby tvorcovia nového 
produktu unikli likvidácii svojho 
ústavu, márne sa dovolávajúc Ústa-
vy, zlikvidovali radšej všetky vzorky 
svojho objavu. Je to nenahraditeľ-
ná strata, pretože nové osivo bolo 
priam zázračné a pre slovenské po-
mery mimoriadne efektívne: vzišlo 
by totiž bez toho, aby jeho pestova-
telia vyšli z krčmy.

kacírske sentencie
 • Diabol mi ešte stále všeličo našepkáva. Škoda, že 
mám taký slabý sluch!

 • Poriadne veľké čertovské rohy môžu zrásť do glorióly.
 • Nanebovstúpenie sa odkladá. Nedošli pozorovatelia 
z pekla.

 • Bez dogiem nemožno byť prelátom.
 • Sú chvíle, kedy človeku posiela diabla samo nebo.
 • Ľudia sú schopní spojiť sa aj s diablom, len aby upútali 
pozornosť Boha.

 • Netlačte sa do neba! Neviete, či má núdzový východ.
 • Neprekvapil by ma takýto nápis nad nebeskou brá-
nou: Cudzím anjelom vstup zakázaný!

 • Zlaté sošky bohov leštia strážcovia popolom z refor-
mátorov.

 • Nepôsobí dobrým dojmom, keď si zriadenci kremató-
ria sypú na hlavu popol.

 • Pre kňazov môže byť sklamanie neznámym pojmom: 
veď po celý život nenavštívili svoje generálne riadi-
teľstvo v nebi.

 • vždy je podozrivé, keď ľudožrúti dennodenne bohato 
hostia misionára.

Ladislav BELICA
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-Pán Kohn, vraj vám Sárin manžel 
dal zopár zaúch?!
-To je pravda.
-A ako ste na to zareagovali?
-opuchol som!

• • •
Pan Silberstein cestuje s manžel-
kou vlakom z Prahy do Brna. Sedia 
v prázdnom kupé proti sebe. Po 
hodnej chvíli pán Silberstein preho-
vorí k manželke:
-Sára poď, sadni se ku mne!
Sára se presadne, pritúli se k nemu 
a šepne:
-Izák, čo tak odrazu?
Silberstein ju objíme a povie:
-Už som sa nemohol na teba dívať…

• • •
Chytil Abeles Goldstein zlatú rybku. 
rybka, ako obyčajne, mu povedala 
ľudským hlasom:
-Abeles, ak ma pustíš, splním ti tri 
želania…
-Super! – potešil sa Abeles. – Tak 
ja chcem nádhernú vilu v Monaku, 
dvadsať miliónov dolárov na účte vo 
švajčiarskej banke a blondínku s veľ-
kými prsiami! To by bolo moje prvé 
želanie…

• • •
Americky turista ide po Tel Avive 
a zrazu zbadá výklad s hodinkami. 
vojde do obchodu a žiada predava-
ča, aby mu nejaké ukázal. Ten však 
tvrdí, že žiadne nepredáva, ale že 
robí obriezky.
-A prečo máte vo výklade hodin-
ky?! – rozčuľuje sa turista.
-No a čo som si tam mal dať?!

Píše sa rok 1935 a na obecnú školu 
prišiel nový učiteľ. Má šortky, bie-
le podkolienky, stranícky odznak 
a pásku na rukáve. vyučovanie za-
čne dejepisom:
„Tak, kto to vie, prečo Nemecko pre-
hralo vojnu? No, Fritz?“
„Pretože v armáde boli Židia. Židia 
sú zbabelci a zradcovia, vydali nás 
nepriateľovi.“
„Správne,“ pochválil učiteľ snaživého 
žiaka. „A kto vie, prečo ešte Nemecko 
prehralo vojnu? No, Konrád?“
„Nemecko prehralo vojnu, pretože 
armádu zásobovali chamtiví Židia. 
Židia sú zlodeji, lakomci a úžerníci. 
všetko rozkradli.“
„Správne,“ pochválil žiaka učiteľ. 
„A kto ešte vie – no tak, Móricko, 
prečo nám ty nič nepovieš, nehanbi 
sa a hovor, prečo Nemecko prehralo 
vojnu?“
„Nemecko prehralo vojnu, pretože 
v generálnom štábe boli Židia.“
„Ty sprostý, smradľavý Žid,“ rozkričí 
sa učiteľ.
„v cisárskom generálnom štábe nik-
dy žiadni Židia neboli!“
„Ale nie v nemeckom,“ bráni sa Móric, 
„vo francúzskom.“

• • •
Kohna si predvolajú na kádrové od-
delenie.
„Súdruh, tak vy nám tu v kádrovom 
dotazníku uvádzate falošné údaje! 
Máte tu uvedený proletársky pôvod, 
doslova ste tu napísali „práca v bani“. 
A pritom sa ukázalo, že ste v sku-
točnosti pred Februárom vlastnili 
predajňu s kožušinami na Národnej 
triede!“
„Tak teda pardon,“ bráni sa Kohn, 
„predsa by ste nechceli tvrdiť, že ten 
kšeft na Národnej triede nebola zla-
tá baňa?!“

•Ž i d o v s k éa n e k d o t Yrasťo VISOKAI

v Tatranské Lomnici
dostala zimnici.

Místní šuhaj jí dal radu,
at’ jede do Popradu.

Dívka se však zdráhá,
že prý ráda chodí nahá!

Ale cítí se duševně zdravě
pouze doma, v Bratislavě.

Marcel KRIšTOfOVIč

Jan TOMASCHOff

palko

Palko Prusko čiscil kvér,
do lítka sa trefil, to mu vjěr.
odkát došla ale gula
a gdo nahovoril teho bula?

Dneskaj ket dozráva gaštan černý
ukáže sa, gdo jě komu a jak vjěrný.
otkráglovat společňíka,
neňi gula z gulečňíka.

Za tým mosí cosi byt,
z čeho nesceš v basi zhňit.
U Dvoch levú vypovíš,
aj co sceš ket to aňi sám nevíš.

Fčil já dedo Pejo sa bójím podpísat

LIETAJÚCE TANIERE SA NERAZ ZJAVIA AJ V USPORIADANEJ DOMáCNOSTI

JEDINý ZUB, KTORý SA NEDá ZAPLOMBOVAť, JE ZUB čASU.

- viete čo, pán kolega?
- Neviem…
- vedel som že ani na takúto jed-
noduchú otázku nebudete vedieť 
odpovedať.

Čo sú močové cesty?
Cesta od stola v krčme po WC.

- ocec, vodka zdražela. Budzeš menej pic!
- Ňe, sinku, ti budzeš menej jesc.

v aute ide rozhádaný manželský pár 
a ani jeden nechce ustúpiť, a tak už 
dlho mlčia. vtom prechádzajú okolo 
stodoly s koňmi, kozami a ošípanými. 
Manžel sa sarkasticky spýta:
- Tvoji príbuzní?
- áno, z manželovej strany.

Gynekológ prijíma poslednú pacientku 
a ospravedlňuje sa:
- Dnes som už taký unavený, nedali by 
ste si so mnou najskôr kávu?
Pani prekvapene pozerá, ale po chvíľke 
súhlasí. Takto si pomaly kávičkujú 
a rozprávajú sa, keď vtom niekto ťuká 
na dvere.
- Preboha, to je moja žena! viete, ona 
je veľmi žiarlivá…
- Čo mám robiť?
- rýchlo sa vyzlečte!

Manželia Papajovci sa povadili. v roz-
čúlení žena napokon zvolá:
- No čo si myslíš, že som tvoja 
otrokyňa?
- Nie, to si nemyslím, inak by som ťa 
už dávno predal.
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BOJ S KORUPCIOU
Aj pri boji s korupciou
chcú vyjsť mocní s cťou
z virtuálnej šou.

Mikuláš JARáBEK

na poĽovačke

 • Smutný človek je schopný pustiť si plyn. veselý človek na ten plyn po-

staví kastrólik a ukuchtí si niečo chutné. /Achille GrEGor

 • Hlupák má pred vzdelaným človekom výhodu. Je sám so sebou spo-

kojný / Napoleon Bonaparte

 • Mám kopu priateľov, na ktorých sa môžem pokojne obrátiť, kedykoľvek 

nič nepotrebujem / J. Seker

 • Němci jsou velice podivný národ. Když se jim narodí holčička, vola-

jí:Hoch! /vlasta Burian

•	 Jeden kôň je sila, ktorou zdvihneme 
za sekundu koňa do výšky jedného 
metra.

•	 Jednotky času sú: sekunda, mi-
núta, hodina, dve hodiny…

•	 Sviečka sa teplom rozpadne na 
vosk a šnúrku.

•	 Kyslík sa používa na výrobu 
vzduchu.

•	 Uhľovodík vzniká, keď v pivnici 
praskne vodovod a voda tečie na 
uhlie.

•	 Hviezdy svietia na nočnej oblohe 
preto, že obsahujú zvyšky dňa.

•	 Slnečné lúče k nám idú z takej diaľ-
ky, že v zime sú úplne unavené.

•	 Hviezdy sú obývané, pretože sa 
na nich každú noc svieti.

•	 Noc je zatmenie Slnka.

•	 Výroba kyslíka sa nazýva elek-
trolýza, analýza a monalýza.

•	 Zásluhou saponátov patríme ešte 
medzi belochov.

•	 V Čechách sa dýcha CO na Slo-
vensku ČO.

•	 Silu kyseliny poznáme až keď ju ob-
lizneme.

•	 Kysličník siričitý je charakteris-
tický svojim zápachom a tým, že 
má veľa i.

Perličky
so školy a okol

ia
verŠíčkY
na Školské
perličkY
Evakuáciou 
vákuum sa tvorí. 
V kolónach áut jazdia 
kolonizátori. 
Z pitia mlieka rastú 
mačkám mliečne zuby. 
Trubirohom je muž, 
čo na rohu trúbi. 
Tep sa prejavuje, 
keď nás srdcia bijú. 
Naša ústava má 
preambulanciu. 
Maštaľný hnoj dáva 
pôde vitamíny. 
Mnohoženstvo to je 
príklad na množiny. 
Dobrovoľným pádom 
predmet k zemi padá. 
Plniť bublifukom 
vodováha sa dá. 
Pod parou sú asi 
všetky parné stroje. 
človek s cudzím pasom 
cudzopasníkom je. 
Bez pohybu tela 
ochabnú nám kosti. 
Rovnobežky pretnú 
sa až vo večnosti.

Jozef BILY

Mykola KAPUSTA, Ukrajina

Cipísek bude sirotek
Sládek Kule prošel X orlowski se diví
všemožné zásahy a omezení ze strany Evropské 
unie podle všeho neberou konce. Mnozí z nás si 
tak již zvykli na zákaz prodeje nejrůznějších komo-
dit, nicméně bruselští úředníci jdou stále dál a dál. 
Podle informací našich reportérů se nyní stahují 
mračna i na jednou z kultovních postaviček české 
literatury pro děti. Z dobře informovaných zdrojů 
totiž Evropská komise připravuje směrnici podle 
níž by měla být z knih zcela odstraněna postava 
populárního řáholeckého loupežníka rUMcajse.

Severokorejská šance na medaili
Zvyšování počtu jednotlivých sportovních odvětví 
v rámci olympijských her je koloritem posledních 
let. Díky eskalaci celosvětového napětí proto už 
asi nepřekvapí, že na příští akci se pod pěti kruhy 
údajně představí i lehce adrenalinový skok do 
války.

radek STESKA

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

SINÉ

váš pes sa volá verdi? Keby ste mali sučku, mohla by sa volať Krútňava
Milan LASICA

Na nesprávnem hrobě
smějete se, pane
komunismus nezahynul
tvrdě rudě plane.

Lída CHáBOVá

Že si poniektorí
uťahujú z vlády,
to pozornosť budí.Ticho ale stále o tom,že si vláda

uťahuje z ľudí.

NIE PAPUČU
Keďže Fero libero mal
zmluvu s FC vo vačku
poliši mu na koleso
založili kopačku.

Emília MOLčáNIOVá
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čertovské obrázkY Ľuba radenu

Železničné uzlY laca tormu

PABLo PICASSo (1881-1976), špa-
nielsky maliar, grafik, sochár a ke-
ramik baskického pôvodu. od roku 
1904 žil a tvoril vo Francúzsku. 
Často reagoval na súčasné dianie 
(Guernica, Kórea). vo svojej tvorbe 
sa vyznačoval stálym hľadaním no-
vých výrazových foriem pri trvalom 
kontakte s tradíciami.

• • •
Istý reportér požiadal Pabla PICASSA 
o rozhovor. Bolo to práve na jednej 
z umelcových výstav. Maliar súhla-
sil, že reportérovi pár minút venuje 
a ten sa pokúšal rôznymi úskočnými 
otázkami z majstra vylákať, ktorý zo 
svojich obrazov si najviac cení.
Picasso sa tváril nechápavo.
„Keby napríklad na tejto výstave vy-
pukol požiar“, pomáhal mu reportér, 
„ktoré tri obrazy by ste ako prvé za-
chránili?“
„Samozrejme, že tie tri, čo visia naj-
bližšie
pri východe“, povedal Picasso.

• • •
raz v lete venoval Pablo PICASSo 
mestečku vallauris v južnom Fran-
cúzsku, kde trávil väčšinu roku, znač-
nú sumu na sociálne účely. Stala sa 
z toho malá miestna slávnosť pri 
ktorej mu dojatý starosta ďakoval 
slovami:
„Nech vám, majstre, Boh v nebi vy-
nahradí, to čo ste urobili pre naše 
mestečko!“
Picasso len mávol rukou.
„Ďakujem, ale to až tak veľmi nepo-
náhľa.“
Na otázku, čo považuje za najväčší 
zázrak v umení, PICASSo odvetil:
„rubensa!“
„Prečo?“ – spýtal sa ktosi.
„Lebo z dvetisíc obrazov, ktoré na-
maľoval, sa zachovalo asi štyritisíc.“

• • •
Jeden milovník umenia povedal PI-
CASSovI:
„Až do týchto chvíľ som mal prob-
lém porozumieť vášmu umeniu, ale 
v poslednom čase som veľa cestoval 
a mal som otvorené oči. Môžem už 
dnes povedať, že v skutočnosti v prí-
rode veľa vecí vyzerá tak, ako ich vy 
maľujete.“
„No prosím! Príroda mi už začína ro-
zumieť.“

• • •
v čase nemeckej okupácie sa 
fašisti snažili získať vynikajúcich 
francúzskych umelcov na zájazdy 
do Nemecka, aby dokázali svetu, že 
francúzski intelektuáli podporujú 
novú Európu. Sľubovali za to 
prepustiť veľkú časť vojnových 
zajatcov. o tom, ako svoje sľuby 
plnili, netreba hádam hovoriť.
Prišli tiež do ateliéru Pabla 
PICASSA, aby pozvali aj najväčšieho 
zo žijúcich svetových maliarov. 
S úžasom si prezerali jeho obrazy, 
predovšetkým dielo Guernica, obraz 
zničenej španielskej dediny.
Fašisti dlho hľadeli a obdivovali 
Picassovo umenie, až nakoniec sa 
jeden z nich odhodlal položiť vtipnú 
otázku:
„To ste urobili vy?“
„Nie, vy!“ – odpovedal Picasso.
Pochopiteľne, že o jeho ceste do 
Nemecka sa už viac nehovorilo.

anekdoty
podľa
becedy

P ako 
PICASSO

Juraj CAJCHAN

O RYbách A DIERAch

Červíka dám na udicu,
Natiahnem sieť cez ulicu -
Malé ryby nezaberú,
veľké nájdu v sieti dieru.

v sieti diera, v nebi diera…
Už je tých dier príliš veľa.
Návnada sa všetkým máli -
Smrdia ryby od povaly.

Hore bruchom ryba pláva -
otupela rybia hlava.
Hlava tvorstva vody špiní -
Nemá ryba pocit viny.

Netvor stratil v Boha vieru,
vyvŕtal do neba dieru -
odhora sa ozón leje
Na slapy aj na pereje.

Trčí diera zo zákona -
Kto ako chce, tak aj koná.
Z diery môže vzniknúť jama
väčšia ako Fudžijama.

vlastnia diery všetky rúry,
Do diery aj myš sa štúri.
Cez diery sa cedí voda,
Do džínov sa diera vhlodá.

Náčim každej diere zátku,
Aj predĺžiť pamäť krátku.
Hrozne bolí diera v zube.
Letia triesky - les sa rúbe.

Trčia prsty z diery v bote,
Látajú sa diery v plote.
Z každej diery srší chyba,
Autor chýb sa neohýba.

Drago MIKA

BUMERANGOVINY / Peter GOSSáNYI
 • Návratnosť bumerangov je vyššia ako návratnosť väčšiny investícií. • Dôkazom existencie bumerangov sú aj hrče na hlavách. • Staré dobré časy sa na rozdiel od bumerangov nevracajú. • Bumerang, ktorý sa nevráti v záručnej lehote, je zaručene stratený. • Tvrdenie, že aj bumerangy odlietajú do teplých krajín, je vtákovina. • Koľ ko Bumerangov si prečítal, toľ kokrát si človekom. milan kupeckY / aForizmY

 • Ženy a peniaze majú veľa spoločného. Často sa vydáva-

jú neuvážene.

 • Skočiť do vlasov si môžu aj holohlaví.

 • Čím viac pravidiel, o to viac sa darí výnimkám.

 • Pozmenené príslovie: Kde sa dve politické strany bijú, 

tam vzniká tretia.

 • Božie mlyny melú pomaly. Nečudo, keď každý z nás 

chodí len s troškou do mlyna.

 • Ženy sú schopné urobiť paroháča aj zo somára.

 • Čistý príjem možno vypočítať aj zo špinavých peňazí.

 • Podľa kuloárnych správ už aj biely anjel vystrčil svoje 

rožky.

Dve dámy na koncerte. Uprostred jednej skladby si jedna 
z nich vyberie vreckovku a urobí na nej uzol.
- Čo robíš?
- Páči sa mi melódia a chcem si ju zapamätať.

Niektoré kancelárie sú ako cintoríny. Mohlo by sa na ne pokojne napísať: 
„Tu odpočíva ten a ten…“.
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teplý čaj – tea GaY
Suroviny: H2o, kastról, vrecúško s čajom, 
kus cukru a hrnček (môže byť aj disidentský 
ešus, prilba alebo kvetináč, ktorý neprešiel 
jazykovou úpravou).

Zapnite plynový, elektrický alebo klasický 
sporák. Ak píšem zapnite, ešte neznamená, 
žeby mal byť predtým rozopnutý, ale 
nepredbiehajme. Na zohrievajúce teleso 
položte nádobu, do ktorej ste napustili 
nezriedenú vodu. Keď je dotyčná tekutina 
vrelá až srdečná, spotrebič vypnite alebo 
zahaste kvapalinou, ktorá ostala po 
uzávierka. Čajovú kešienku alias vrecúško 
vložte bez prieťahov do nádobky s uškom 
a krištáľovým či kockovaným cukrom 
a zalejte po pás alebo po prsia.

Čaj sŕkajte alebo ho pite až po chvíľke 
hudby, keďže cigáni už vyhrávajú v bruchu 
ostošesť, či keď schladne, čiže sfrigidnie. 
Bude ako nebolo.

Dobrú chuť vám naháňam!

Bc. Arpi Cušpajz, gastroinšpicient v.r.

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

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

Najbližšie číslo 

časopisu Bumerang 

nájdete vložené v denníku 

šport

v sobotu 

2. decembra

Zajakavému človeku 
sa nikdy nesmejeme 
Mohol by sa z toho 
prestať zajakávať.
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pozoruhodné výrokY

b a č i k o v a
m u d r o s c
Eliksir života ešče furt 
ňeje vinajdzeni, to sebe 
ľem dachtore mišľa, že je 
to pivo.

JOHNNY DEPP (54) herec

VýROKY SLáVNYCH

s
jediná otázka

AlEbO

VY sA PýTATE, MY ODPOVEDáME
Som vo veku, kedy mám nárok cestovať vlakom zdarma. Ale vždy, keď sa vyberiem na stanicu, skončím v najbližšej krčme. Čo mám robiť?-, pýta sa nás čitateľ zo Suchej na Parnou.

ťažko radiť. Asi vám ostáva len dúfať, že vláda aj pre seniorov vlaky opäť spoplatní a rozhodne, že zdarma sa bude nalievať borovička.
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dereŠ Fedora vica

Iba raz sme mladí. Potom si už musí-

me vymyslieť inú výhovorku

hudobná 
naŠtívenka

Aňi mi špivaňe
na rozum ňeidze,
pokim Bumerang
na naš valal ňepridze.
A jak Šport zos
dvojtižďenikom priskoči,
ta še mi špivanka
za špivanku toči.

Feri PARADIčKA

Žijúca legenda slovenskej športovej 
portrétnej karikatúry (nar. v roku 1932 
v Horných Lovčiciach) sa nedávno dožil 
úctivých 85 rokov. Absolvoval Baťovu 
školu v Baťovanoch (terajšom Partizán-
skom) a vyšiu priemyselnú školu che-
mickú v Zlíne (donedávna Gottwaldove). 
v mladosti sa sám venoval viacerým 
športom, ale napr. 1. ligu hádzanej hral 
ako brankár za Gottwaldov a za brati-
slavský Slovan.
Jozef Hrušovský patrí už dlhé roky 
k najznámejším autorom v tomto žánri. 
Jeho rozhodnutie kresliť iba tváre špor-
tovcov padlo po úspechu našich futba-
lových reprezentantov, ktorí na MS v r. 
1962 prehrali až vo finále s mužstvom 

Brazílie. Podľa svojho odhadu ich na-
kreslil okolo 12 tisíc a boli publikované 
najmä v športových periodikách, ako 
TIP, Šport, Štart, ale aj v Pravda, Práca, 
Ľud, Hlas ľudu a iné. Autor obyčajne 
spodoboval celú postavu, kde propor-
cionálne zvýraznená tvár z profilu bola 
doplnená atribútmi športovej disciplíny 
karikovaného subjektu.
Ku gratulantom k životnému jubileu sa 
pripája i redakcia Bumerangu.
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Ján KoZáK, terajší tréner futbalovej 
reprezentácie Slovenska

Ing. voltech CHrISTov, medzinárodný 
futbalový rozhodca

Ján GRExA 
sladká samota
Adam M., samostatne hospodáriaci pustovník na voľnej 
nohe, v odborných kruhoch známy pod menom Dar-
mošľapka totálne trpel, lebo mu k pravidelnému roz-
jímaniu chýbala totálna samota, takže sa ani zaboha 
nedokáže totálne sústrediť. Napriek dôslednému obšľa-
pávaniu prírodného terénu kýženú samotu nie a nie nájsť. 
v zdevastovanej prírode mu ušné bubienky trhali moto-

káry, motorkári a všakovaké mechanizmy, ktoré usilovne 
premieňajú naše lesy na nefalšovanú slovenskú púšť. Ale 
Darmošľapkovi napokon zakvitlo šťastie. Jedného dňa za-
blúdil na značne zanedbané Pasienky a tam konečne na-
šiel priam ideálne miesto veľkosti priam nevídanej, na po-
kojné rozjímanie ako stvorené. v široko-ďalekom takmer 
ľudoprázdnom priestore ho iba občas rušili iba občasné 
pokriky iba zopár ľudí, ktorí iba občas vydávali pokriky 
GÓÓÓL, NECH ŽIJE SLovAN a SUDCA JE HovADo…

prihodilo sa v martine  
alebo 
čo sa stalo, uŽ sa neodstane! 
(Pokračovanie zo str. I)

Príde ráno náš spolupracovník Milan Lechan 
domov a vraví svojej manželke:
- Tak ti teda pekne ďakujem, kvôli tebe som bol 
celú noc zavretý na policajnej stanici.
- Hádam kvôli sebe, nie? čo si spravil?
- Nie, kvôli tebe. Veď predsa tebe napadlo dať 
na vkladnú knižku také sprosté heslo „Peniaze 
alebo život!“

Učiteľ sa pýta študentov:
- Už z vás niekto zachránil niekomu 
život?
- Ja, prosím. Svojej sestričke, keď 
som raz mame skryl antikoncepčnú 
tabletku.

Stretnú sa dva bacily. Jeden z nich 
ledva pletie nohami.
- Nevyzeráš dobre, vari sa ti dačo 
stalo?
- ále, ani sa nepýtaj. Asi som niekde 
chytil penicilín.

Príde mladík do drogérie a kúpi si 
kondómy. Keď číta text na ich zadnej 
strane, všimne si dátum spotreby 
6. 8. 2017. Povzdychne si a povie:
- Strašne neznášam, keď ma do 
niečoho tlačia.
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Súrodenecká trojica bratov Šťastných: 
Marián, Peter a Anton.


