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valentin 

kozmenko-delinde,
divadelný režisér

❶ Poznáte nejakú (máte ne jakú 
vlastnú) definíciu humoru?
„Môj humor spočíva v tom, že hovorím 
ľuďom pravdu. Je to najsmiešnejší hu-
mor na svete.” Písal G.B.Shaw. Škoda, že 
nie ja…

❷ Stala sa vám niekedy humor-
ná (veselá) príhoda, ktorá by 
mohla pobaviť aj našich čitate-
ľov?
Ako viete „Čajka” Čechova sa končí 
výstrelom za scénou. Postava doktora 
Dorna na to reaguje: „Totiž, Konštantín 
sa zastrelil.” Na jednom z predstavení 
výstrel neodznel. Vtedy herec, ktorý 
hral Dorna pochopil, že musí zachrániť 
situáciu. Po dlhej pauze povedal: „To-
tiž, Konštantín sa obesil.” V tom zaznel 
výstrel! Po krátkej pauze herec dodal: 
„A potom…sa zastrelil.”

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

❹ Ak máte - mohli by ste nám 
prezradiť rebríček: 
a) najveselších politikov 
b) najsmiešnejších politikov?
Geniálny Frederico Fellini delil ľudí na 
bielych a ryšavých klaunov. Dokonca aj 
politikov. Z dnešných politikov by som 
k ryšavým klaunom zaradil Donalda 
Trumpa a k bielym klaunom Vladimíra 
Putina. Mimochodom, Fellini k bielym 
zaradil Adolfa Hitlera.
❺ Máte obľúbenú anekdotu?
„Žije sa nám lepšie!”, povedal prezident.
„Tešíme sa za vás!”, odpovedal ľud.
❻ Stali ste sa niekedy objektom 
žartovania? Ako to na vás pôso-
bilo?
Skúšal som v jednom kyjevskom di-
vadle - Národnom, a to, pochopiteľne, 
v ukrajinčine. A, zhodou okolnosti, pa-
ralelne skúšal som aj v inom divadle, 
ale tam v ruštine. Takže, zdvihne sa 
opona v Národnom, začína sa skúš-
ka… počúvam - herci skúšajú slušne, 
veľmi slušne, ale hovoria… po rusky! 
Mlčim: rozmýšľam, v akom to divadle 
som teraz? Herci pokračujú ďalej… ešte 
chvíľu ich počúvam a otočím sa k asis-
tentovi, ten zdvihne obočie: niečo nie 
je v poriadku? Som ticho…herci ukončia 
výstup, otočia sa ku mne: „aké budú 
pripomienky?“ Nastalo ticho…Chvíľku si 
myslím:asi som sa zbláznil! – akou re-
čou mám im odpovedať? A potom tak 
rozvážne im hovorím… po anglicky! „ To 
be, or not to be…“ (to jediné, čo som ve-
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pokračovanie na strane II…
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Fedor VICO

SPOMIENKY NA LETODôchodok vo Francúzsku znamená dať si pohár vína a stráviť celý deň na pláži. V Anglicku si dať pohár whisky a tráviť čas na rybačke. U nás naplniť pohár močom a stráviť celý deň v čakárni u lekára.

J. Segiň

Juraj CAJCHAN

Kim Čong Un oznámil zhromaždenému obecenstvu že o 10 
rokov pristane predstaviteľ Severnej Kórey na Slnku.
Najprv bolo ticho a potom sa jeden z obecenstva opýtal:
Ako môžeme pristáť na Slnku? Veď je tam príliš horúco.
Kim Čong Un odpovedal: žiaden problém. Pristaneme 
v noci.
Obecenstvo reagovalo obrovským aplauzom.
Donald Trump sa to dopočul a hovorí:
Kim Čong Un je idiot. Veď Slnko v noci nesvieti

URGENTNÝ PRÍJEM

Na ošetrenie bez 

poplatku

máte šancu veľmi malú,

ale zato smiete zomrieť

v čakárni, pod dozorom

pomocného personálu.

Eva Jarábková-Chabádová
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Túto tému mi podhodil človek, ktorému 
rovnako ako mne záleží na dobrom mene 
Slovenska. Obaja to máme veľmi ťažké, 
lebo oficiálne štátoprávne ťaženie v zá-
ujme diskreditácie našej krajiny je veľmi 
silné. Ale každý z nás robí toľko, koľko mu 
jeho možnosti, schopnosti, a v neposled-
nom rade aj prostriedky dovoľujú.

Človek, ktorého som vyššie spomenul 
mi dokazoval, že Viedeň i Budapešť po-
stavili Slováci. Nemal som dôvod neveriť 
mu. Svoje slová však chcel aj dokázať 
a tu som ho prichytil ako korčuľuje na 
tenkom ľade. Vraj – keď niekde robili ná-
bor robotníkov, prvá otázka bola – „Sú tu 

Slováci?“, a nasledoval prednostný nábor 
slovenských robotníkov na akúkoľvek 
stavbu. Nerád som svojmu známemu 
bral ilúzie, ale s principiálnych dôvodov 
som mu musel vysvetliť, že našich ľudí 
prednostne zamestnávali najmä preto, že 
mali najmenšie nároky – finančné i iné, že 
neboli politicky ani odborovo organizo-
vaní, nemali vlastnú tlač, odborových ani 
politických vodcov. Jedným slovom – do 
určitého času to boli otroci.

Otrokárstvo bolo oficiálne zrušené už 

veľmi dávno, v Spojených štátoch sa tie-
to záležitosti riešili dokonca v občianskej 
vojne svetových strán, v Rusku pretrvalo 
otroctvo vďaka revolúcii hlboko do 30-
tych rokov 20. storočia. Ale ako každé zlo, 
sa uhniezdilo v hlavách miliónov ľudí na 
celom svete. Ťažké je byť slobodným ob-
čanom, keď myseľ je v otroctve. A ďaleko 
najneslobodnejší sú šťastní otroci.

Vo svete je stále ešte dostatok totalit-
ných režimov a dostatok šťastných otro-
kov, ktorí svojich otrokárov podporujú. Sú 
však aj krajiny relatívne slobodné a de-
mokratické, na ktorých čele stoja priamo 
otroci – otroci stihomamu, otroci vlastnej 
hlúposti i otroci zvráteného nacionalizmu 
a neznášanlivosti. A každý neslobodný 
vodca je o časť svojej neslobody krutej-
ším otrokárom.

Proletári (vo význame otroci) všetkých 
krajín sa mali pôvodne spojiť. S rozvojom 
spoločnosti na všetkých úrovniach sa 
začal pojem proletára relativizovať, až sa 
nakoniec z obrovskej masy vyabstraho-
val čudný spolok nespojiteľných jedincov. 
Heslo sa teda naplnilo aspoň čiastočne. 
Tí najortodoxnejší sa spojili v drogových 
a iných mafiách, v predstavenstvách 
veľkých podnikov a bánk, v politických 
stranách, niektorí dokonca vo vládnych 
koalíciách. Správni otroci na správnych 
miestach vedú svojich spoluotrokov 
k svetlým zajtrajškom. A každý zajtrajšok, 
svetlý aj ten najtemnejší, sa rodí na Vý-
chode.

Píše Miroslav VICO
Kreslí Fedor VICO

slovník (takmer) cudzích slov Votroctvodel po anglicky – Hamletov monológ!) 
Potom nastal smiech, a po smiechu 
bufet! Tak ako to býva v divadle! Takto 
ma chceli moji herci podpichnúť za ne-
veru s iným divadlom!
❼ Je pre vás humor nevyhnut-
nou súčasťou života, alebo sa 
bez humoru pokojne zaobídete?
Áno, ale keby som aj povedal nie, hu-
mor nemožno zo života vyplieť ako 
burinu, aby zostala čistá záhrada. A pýr, 
ten šťavnatý humor, ten už vôbec nie.
❽ Chcete sa sám seba na niečo 
opýtať ? Ak áno, dajte si na svoju 
otázku aj odpoveď.
Niečo o dobrote? "Dobrý človek sa 
hanbí aj pred psom.", hovoril A.P.Čechov. 
Asi preto nemám doma psa…

viete neviete?
Viete, aký je rozdiel medzi vý-chodniarom v Bratislave a E.T. Mimozemšťanom?E.T. chce ísť domov.

Sú ľudia, ktorí nebývajú ďaleko od pravdy len pre-
to, aby dohodili kameňom.

Ľudo MAJER

vyvrcholenie plesovej sezóny

Sedím v kútiku a sledujem dianie vôkol seba. Zábava je už v plnom prúde. 
Maškarný ples býva vyvrcholením fašiangov v našom mestečku. Zdá sa, že 
aj tento sa vydaril.
Fantázia hostí nepozná hraníc.
Malý pupkáč, na nerozoznanie zamaskovaný za primátora sa tacká po parke-
te s o hlavu vyššou ženštinou, oblečenou ako miestna bordelmama.
Pri barovom pulte sedia v družnej zábave policajti s mafiánmi. Nebyť toho, že 
viem, o čo ide, prisahal by som, že sú praví.
Podarená je aj kombinovaná družina hasičov a výpalníkov.
Mnohí z prítomných sa nechali inšpirovať prezlečením za slávnych rodá-
kov. Z každej brandže medzi prsty. Ale najpočetnejšie sú tu zastúpení tí zo 
šoubiznisu. Veselosť prestrojenia zvýrazňujú nepatričným slovníkom.
Inšpiráciou sú miestni vrcholoví športovci. Kašlú na partnerky a venujú sa ha-
zardným hrám.
Konečne tuš, svetlá v sále hasnú. Odmaskovanie. Keď sa opäť rozsvieti, sála 
zíva prázdnotou.
Asi preto, že som tu bol jediný sám za seba.

Jan HEINRICH

Číňanom sa darí

Nie preto, že menej

ako na Slovensku pijú,

ale preto, že vešajú

úradníkov za korupciu.

Eva JARáBKOVá-CHABADOVá

ŠŤastní

Ľavičiari ani tak nechcú,
aby všetci boli šťastní,

ale aby všetci boli šťastní rovnako.

Tomáš JANOVIC

nádejná stratÉGia
Podľa výpočtov najvychytenejších odborníkov z ministerstva financií by boj s korup-
ciou na Slovensku stál také obrovské náklady, ktoré by totálne zruinovali naše národné 
hospodárstvo. Čelné osobnosti slovenskej národnej korupcie majú totiž svoju hrdosť 
a nedajú sa podplatiť, aby sa zriekli svojich praktík. A to za žiadnu cenu, ako prehlásil 
ich hovorca, ale iba za oveľa vyššiu! Tá by však naše hospodárstvo totálne zruinovala, 
preto naša vláda prijala koncepciu vyjadrenú uznesením „Nechať korupciu žiť, kým 
nestihne sama zhniť“. Okrem toho dopredu určení politici preniknú do radov týchto 
mafiánov a budú ich systematicky rozkladať zvnútra za krytia ministerstva vnútra.

Ján GRExA

Ľubomír JUHáS

novoroČnÉ vinŠe 
milana hodála…
ŽIADNE NOŽE
V novom roku, môj Ty Bože,
do chrbtov už žiadne nože!
Vykašlime sa už na ne.
Vieme sa odrovnať
sofistikovane…

NOVOROčNÉ OčAKáVANIE
Osobne si myslím,
nič moc sa nezmení…
Máme tu nový rok
a staré problémy…

POVIANOčNá DILEMA
Nuž, nejedná dáma,
otázku má v tvári.
- Ako mám ja schudnúť,
keď tak dobre varím???

PODRAZáK
Záväzok si dáva
do nového roku:
- Rozšírim svoj repertoár.
Podrazím aj zboku…

Kórejske príslovie:
Ak chceš poznať novinky z mesta, choď na vidiek.
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zásadový

Chlieb má rád len ražný,

v kartách zas len esá.

Ufón je chlap vážny

ako kilo mäsa.

uFón linGvista

Dočasnosť je pojem.

Rozlúštiš ho? Asi.

Prísť dočasne, to je

až na večné časy.

uFoGramy
Tomáša M A J E R N Í K A

Fero MRáZ

MEšKANIE VLAKOV

Politické strany majú s meškaním 
svoje skúsenosti. Je to síce trochu 
iné meškanie ako v prípade vlakov. 
Ale keď taká strana mešká, môže 
to mať nekonečné dôsledky. A naj-
mä v prípade, že si svoje meškanie 
(a nedajbože aj prípadné predbie-
hanie) ani neuvedomuje, alebo sa 
ho pokúša nejako zdôvodniť.
To vlaky sú na tom lepšie. Už sme 
si zvykli. Meškajú od prvej chvíle 
ako sa dostali na koľajnice. A ako-
si to k ním patrí. Vlak, ktorý občas 
nemešká, ako keby ani neexistoval. 
Dôležité je, aby taký vlak, aj napriek 
meškaniu, nakoniec prišiel.
Naše železnice robia čo môžu. Chce-
li skrátiť čas cestovania o 15 minút 
tým, že si prenajali výkonnejšie lo-
komotívy. Ale čo sa nestalo, čas sa 

neskrátil, naopak, vlaky meškajú. 
Vraj v dôsledku pomalého nastu-
povania a vystupovania cestujúcich. 
To je nepríjemné, čo s tým? Jedine, 
že by cestujúci vyskakovali za jazdy 
z vlaku (v takom prípade by ani ne-
museli čakať, kým vlak dorazí do 
stanice). A do vlaku by mohli aj na-
skakovať, ale to už výhradne v sta-
niciach, kde by vlaky znížili rýchlosť 
zo 160 na 90 – 100 kilometrov za 
hodinu, aby si cestujúci neublížili.
Ozvali sa aj hlasy, či by nemohli as-
poň vozne 1. triedy a vozne s pla-
tiacimi cestujúcimi chodiť načas. Tí, 
ktorí cestujú bezplatne by to že-
lezničiarom prepáčili. To by sa dalo 
dosiahnuť len tak, že vozne 1. triedy 
a vozne s platiacimi cestujúcimi by 
boli zapojené úplne dopredu, ešte 
pred lokomotívu, aby boli v stanici 
prvé. Nové lokomotívy sú síce vý-
konnejšie, ale vozne nie sú stavané 
na požadované rýchlosti. Tak padol 
ďalší návrh, aby boli vypravované 
len samotné lokomotívy, ktoré by 
mohli chodiť načas. Aby cestov-
ný poriadok nebol len obyčajným 
zdrapom papiera.

správy
slovenskej 
malej 
strany

Kto má peniaze, kúpi si auto. Kto ich nemá, zomrie inak
Fernandel, (vlastným menom Fernand Joseph Désiré Contandin) francúzsky herec a spevák

humenská odrhovaČka

Janči, co ši zrobel
našej Hanči?
Ona mocno chora,
bula fčera u dochtora.

A dochtor jej tak povedzel,
že pri ňej chtoška ležel,
že jej nichto ňespomože,
ľem Bumerang pri porodze.

Piťo šVABľIK

Milé děti, co vy víte
když se na svět narodíte.
Možná víc než plnoleté,
proto tak příšerně řvete.

Lída CHáBOVá

Veľmi zaujímavá situácia s neblahými 
následkami sa odohrala v minulých 
dňoch v priestoroch parlamentného 
bufetu. Po niekoľkých poldecákoch 
v evidentnej dobrej nálade, snáď pri 
náhlej strate pudu sebazáchovy, chcel 
opozičný poslanec priamo pri výčap-
nom pulte podať ruku koaličnému 
poslancovi. Na snímke vidno, ako to 
dopadlo. Ruka opozičného poslanca je 
už zafixovaná priam vyzývavo k ďal-
šiemu pokusu. Nuž, komu niet rady…

Politici vedia o vlakoch veľmi málo. Necestujú nimi. Tak napríklad na prilo-
ženej fotografii upozorňuje francúzsky prezident nemeckú kancelárku (ale 
aj ostatných prítomných na železničnej stanici) na to, že vlak sa už blíži, ale 
absolútne neodhadol smer, odkiaľ by vlak mal prísť.

Peter ZIFčáK Ľubomír KOTRHA

-mv-
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erotika praGmatika
S nejednou stranou ovdovel,
aj keď sa to mnohým nezdá,
zas sľúbil vernosť jedinej,
že aj s tou si to rozdá.

Mikuláš Jarábek.

Vláda oznámila, ako narastú naše dôchodky do roku 2030. Ale ja by som veril 
viac predpovedi počasia / Bigor

- Dobrý deň, pán Mešuge! Kam idete?
- Ále, lekár mi nasadil dva nové zuby, tak ich idem do krčmy zaliať, aby sa ujali.

novoroČňí diÉta
Nebyl sem na lačno,

na Vánoce žádný púst,
obrostlo mňa mračno,

vypadám jak v ruji chrúst.

Jak ty kila zhoďit mám,
od hladu mám mžitky,

úšklebky od krásných dám,
v hlavjě sú výčitky.

Začnu bjěhat, zdvíhat činky,
bjěsňe točit pedálama,

nechám zájít chuť aj slinky,
posťit sa jak Dalajláma.

Co to ale, buďí buďík,
čeká hrnec raňajěk,

aj objěd dám, Bohu ďík,
za večeru taktéš vďek.

Jídlo dobré na nervy,
k temu nápoj slaďivý,

čerstvé, lebo z konzervy,
v bruchu pocit hrejivý.

Tak vám v časi dalším,
želám dobrú slinu
a aj blíským vašim

bikarbónu na kyselinu.

dedo Pejo

Traja Židia sedia v kaviarni 
a spomínajú na staré časy. Diskutujú 
o tom, kto mal slávnejšieho rabína.
„Môj rabín, katovický,“ začal prvý – 
„bol taký slávny, že ho pozvali aj na 
korunováciu anglickej kráľovnej.“
„To nič nie je,“ mávol rukou druhý, - 
„náš rabín, mukačevský, sa zúčastnil 
na pohrebe Františka Jozefa. Ale 
jeho vlak meškal štvrť hodiny, tak 
čakali so začatím obradu, kým 
neprišiel.“
„To všetko nič nie je,“ ozval sa 
tretí. „Môj rabín, lemberský, sa raz 
prechádzal po Ríme s pápežom, 
zrazu sa ozval niekto za ich chrbtom:
„Neviete, kto je ten gój vedľa 
lemberského rabína?“

• • •
Kohn zašiel za Weisom a požičal 
si nádhernú porcelánovú misu. Na 
druhý deň mu ju vrátil aj s tanierom.
„V noci tvoja misa porodila. Povedal 
som si, komu patrí matka, toho je aj 
dieťa… Je tvoj!“
O týždeň si požičal strieborný 
svietnik. Na druhý deň prišiel 
s prázdnymi rukami.
„Predstav si, svietnik v noci zomrel!“
„Akože zomrel?“ – zúri Weis. „Ako 
môže svietnik zomrieť?“
„Keď sa môže mise narodiť tanier…“

Kohn a Lévi sa pohádali. Rozzúrený 
Kohn kričí:
„Som zvedavý, čo by si robil, keby si 
bol v mojej koži?“
Lévi chvíľu premýšľa a potom povie:
„Najprv by som sa umyl…“

• • •
Starý pán Deutsch, majiteľ záložne, 
ktorý nedávno prestúpil na 
katolícku vieru, leží na smrteľnej 
posteli. Zavolá si kňaza, aby mu 
dal posledné pomazanie. Ten mu 
pri ústach pridrží zlatý kríž, aby ho 
mohol pobozkať. Starec otvorí oči, 
uvidí kríž a povie:
„Viac ako päťtisíc zaň nedám…“

• • •
Bohatý podnikateľ Stern sa chce 
oženiť. Odporúčali mu dobrú partiu, 
mladé židovské dievča z neďalekého 
mestečka.
„Nebudem predsa kupovať mačku 
vo vreci,“ povedal rozhodne Stern. 
„Chcem ju najprv vidieť nahú!“
Rodičov nádejnej nevesty táto 
požiadavka najprv pobúrila, ale 
keďže bol Stern vynikajúca partia 
napokon súhlasili s tým, že dievča 
sa mu ukáže nahé. Stern si dievča 
dôkladne pozrel a prehlásil:
„Nechcem ju! Má priveľký nos!“

• • •
„Počúvam, súdruh Kohn, že nie si 
ochotný odsúdiť politiku Izraela, 
pritom sa dvadsať rokov člen strany.“
„To áno, člen strany som dvadsať 
rokov, ale Židom som už päťdesiat 
rokov.“

• • •
Pýtajú sa žiaci múdreho rabína:
„Povedzte, rabín, z čoho je káva taká 
sladká, z cukru, alebo z miešania?“
„Čože? No prirodzene, že z miešania.“
„Prečo tam potom dávame cukor?“
„Aby sme vedeli, dokedy máme 
miešať.“

• • •
Pýtajú sa rabína:
„Rabi, prečo musí ženích deň pred 
svadbou držať pôst?“
„Pretože na manželstvo treba dobrý 
žalúdok…“

•Ž i d o v s k É
a n e k d o t y

Jitka HOLEčKOVáJan BURIAN

Laco TORMAIvan POPOVIč

Dušan PáLKA

hazardná historka

Okradli vraj hovnivála,
boli to hazardní hráči,
stavil guľku do rulety,
balvan smútku teraz tlačí.
 
Policajti na to kašlú,
je to pre nich malá ryba,
nech si radšej hodí mašľu,
nebude im vôbec chýbať.
 
Rozhlásil už všade vôkol,
odmenu dá- percent desať,
ľuďom sa to ale máli,
chudák sa chce znova vešať.
 
Verí ale v spravodlivosť,
božie mlyny isto melú,
páchateľov pochytajú,
späť dostane guľku celú.

Kresba a text: Ladislav BELICA

Andrzej MLECZKO, 1980

(franc. pour féliciter) je v spojení 

s letopočtom skratka blahoprajnej 

novoročnej formulky. S láskavým 

dovolením autorov pokračujeme v publikovaní 

týchto malých súkromných dielok (a donedávna 

i celkom 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 novoročenky, ktoré by 

mohli zaujať aj našich čitateľov, prosíme o ich 

zaslanie do redakcie.

PF

politoloGizmy milana kendu
ODKAZ KRACHJÚCIM STRANáM
Po každej kapitulácii je dobré urobiť rekapituláciu.
VýHODA PäTOLÍZAčOV
Pätolízači najskôr objavia Achillovu pätu.
OD KOLESA K RULETE
Dovŕšením vývoja kolies je ruleta.
TROCHA FILOZOFIE
Otázka konečna sužuje viac ako otázka nekonečna.
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Rasťo VISOKAI

Při ranním sportu
kousla se do rtu.
(Jinak byla celá,

vůbec nekrvácela.)
Chodila po vodní hladině,

jako by kráčela po kladině.
Působilo značně dojemě,
když jí lékař zdělil (jemě),

že je to tak trochu k zlosti,
má totiž všechny kosti

stejné velikosti.

Čašník sa nakloní k priateľovi Gustovi a šepká mu:- Ver tomu, že sa u nás budeš cítiť ako doma.
- Azda tu tak dobre varíte?- To nie, ale dnes má službu strašne škaredá a drzá čašníčka.

Pán vodič, - hovorí dopravný policajt, - vidím, že jazdíte vľavo, a to stále 
na červenú, a v krvi máte vysoké promile alkoholu. Preto vám udeľu-
jem pokutu. Máte niečo proti tomu?
- Áno, poslaneckú imunitu.

V porovnaní s rádiom má televízia rad neprekonateľných výhod: 
napríklad poruchy môžeme nielen počuť, ale aj vidieť

FERNANDEL, francúzsky herec

Keď príde do krčmy tragéd, budú mu hovoriť majstre a vykať. Keď 
príde komik, budú mu tykať a chcieť od neho, aby si s nimi dal panáka

Marek EBEN

Motto:
Zachráň psa, kto môžeš!

Drago MIKA

psinec
Ráno čo ráno
Prichádzajú
Na vôdzke natiahnutej
Niektorí i bez vôdzky
Na sídliskovú lúku
Psi
Psíci
Psíčatá
I štence celkom malé
Vítajú neustále
Jeden druhého
Druh druha
Družku
(Trávnatú na podušku
Plaziac sa po podbrušku)
Brechaním
Kňučaním
Tí váženejší mlčky
Chvostíkmi krútia nekupírovaní
Do reči im skáču
Roztrúsené vrany

Čierni
Bieli
Hnedí
Strakatí
Bez rozdielu rasy
Ískajú si vlasy
On jej a ona jemu
Ovoniavajú
Ženstvo - mužstvo
A zbytočne si robia chute
(Mnohé z nich nedotknuté…)

Prichádzajú…
Na lúke skraju
Potrebu vykonajú
Veľkú i malú
A potom šantia
Jak malé deti ostodesať
A váľajú sa po pažiti
Hľadajúc trávu menom Psiarka.

Tí psíci majú všetko…
Jeden druhého vesele
Pošlú aj do psej matere

Tiež naháňačka je ich hrou -
Tu cítia sa byť slobodnými
Ako na opušťáku -
Von z domáceho väzenia
Ani chvíľočku nelenia
Snoria po zemi, po tráve -
Psíky sú veľmi zvedavé

A značkujú si rajóny,
čo nikomu z nich nepatrili
(Ľudia ich tomu naučili…)
Oňuchávajú prázdne fľaše
pestrofarebné vreckosáčky,
čo po poloprebdenom večere
polopríčetní, polopripití
poloľudia či polodeti
po lúke rozhádzali
(Takto si rajóny
takzvaní ľudia značkujú…)

Nielen psy vyjú na Mesiac
Asi hovoria si
Keď do tmy noci očkujú
Polopripité hlasy

Niektoré psíky aportujú,
Aby zabudli na psiu ruju.

Pes, psík, psíča i malé šteňa
U paničky
U pána
Ochranu hľadá
(Nie proti počatiu,
no keď sú ohrození,
ako u vodcu svorky.
Aj svokry bývajú vodkyňami
Svorky - nie tej kovovej-…)

Vodcovia
Vo vrecku nosia psíčie vreckosáčky
(Nie všetci však)

Iní v tráve zanechajú
psíčie lajnoznačky…
A načo toľko kriku?

Zakázané je predsa ľuďom
Chodievať po trávniku
A psovi - psici trávi
A potom vytraví sa do trávy…

Pes ako taký…
Múdre zviera…
Je sukin syn
Či sučia dcéra.

Pes, čo vyjde na psí tridsiatok,
Zobrať si zvykne do hlavy,
Že stane sa psom túlavým.

A pes túlavý, vravím z konca,
Má štatút psieho bezdomovca.
A keď je ako v psinci zima,
Pes rum pijúci to nevníma.

Vraj - sú na seba ako psy -
O ľuďoch ľudia súdia.
No hryzú, brešú na seba
A všetkú špinu kydajú
Viac ako psíci -

Ľudia

…

Môj psík je farby bezfarebnej
Jak čistá lesná voda
Oko iných ho neuvidí
Nosím ho v srdci
Bez vôdzky
Bez obojka
Bez košíka
Je celkom voľný
A môže ísť
Kedy a kam sa mu zachce.
Je slobodný
A môže vyletieť
bárs
Ku svojej psej hviezde - Síriu.

Prtetože psi, vlci, ba aj psíci
Nie na Mesiac
Náš zlatolíci
Lež na Sírius vyjú
Svoju ťahavú melúdiu.

Pretože, moji milí,
Pre Mesiac vili víly
Venčeky vanilkové.

Orión je už na love…

Aj keby pes vyl na pôjde,
Psí hlas do neba nedôjde.

(Venujem všetkým slušným
Venčiarom, Venčencom, Venčite-
ľom
a ich miláčikom)

Vlado MEšáR

nápisy

Povedal to o ňom

ktosi
na sebe vraj nápis

nosí
z jednej strany

z druhej strany:

Pozor! Čerstvo

podmazaný!

Ján HEINRICH
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Marián PALKO / OZVENY

 • ľudia sú ohľaduplní, ľadu plní, ľadu plní, ľadu plní…

 • Pokojným demonštrantom nič neurobili, bili, bili, bili…

 • šliapol na brzdu až niečo prasko, sklo, sklo, sklo…

 • Za čistotou narieka, rieka, rieka, rieka…

 • Dotáciu dostanete v utorok, o rok, o rok, o rok…

 • Kto Slovensko obrúsi? Rusi! Rusi! Rusi!

 • Za chyby? Bi! Bi! Bi!
 • Vysoká nezamestnanosť je normálny úkaz, kaz, kaz, kaz…

 • čo počuť, keď niektorí politici hovoria? Iá! Iá! Iá!

 • Tvrdia, že demokraciu chránia, rania, rania, rania…

predsavzatia

1. Budem písať básne, verše pekne do riad-
ku.
Prišla múza a kopla ma rovno do…
2. Začnem chodiť načas do práce.
Vždy ma zdržia susedkine koláče.
3. Nebudem si vŕtať prstom v nose.
Keď ma nikto nevidí, už to robím zase.
4. Nebudem sa hádať s vlastnou manžel-
kou.
Zatiaľ je len problém s našou malou kúpel-
kou.
5. Najskôr zasadím strom, potom postavím 
dom.
Som zvedavý, či aj bývať budem v ňom.
6. Vždy len pravdu budem hovoriť.
Ťažko mi je také niečo uveriť.
7. Skočím s holým zadkom do vody.
Len mi chýba k tomu trochu odvahy.
8. Založím si svoju vlastnú stranu.
Už som presvedčil aj moju starú mamu

Alexander SCHOLZ.

Keď herca ERNSTA VON POSSARTA, 
ktorý sa práve stal generálnym 
intendantom mníchovského divadla, 
oslovila mladá herečka „ majstre“, 
s úsmevom jej povedal:
„Milá slečna, prečo tak oficiálne! 
Oslovujte ma jednoducho Vaša 
excelencia, pán generálny intendant 
profesor doktor Ernst von Possart!“

• • •
Slávny vynálezca A.S. POPOV musel 
raz vo všetkej zdvorilosti vysvetliť 
urodzenej dáme, ako funguje 
podmorský transatlantický kábel. 
Aristokratka bola nadšená.
„Už som sa rozprávala s mnohými 
významnými vedcami, ale nikto 
mi nebol schopný vysvetliť zložité 
problémy tak zrozumiteľne ako vy. 
Nie je mi jasná iba jediná vec, ako 
je možné, že telegramy z Ameriky 
prichádzajú do Európy suché.“

• • •
Alexander Sergejevič PUŠKIN 
absolvoval svoj prvý ples 
v Petrohrade ako mladý muž. Keď 
požiadal jednu z prítomných dám 
o tanec, tá si ho premerala od hlavy 
po päty a povedala:
„S dieťaťom netancujem!“
„Prepáčte,“ odvetil Puškin, „netušil 
som, že čakáte dieťa.“

• • •
Keď začal PUŠKIN písať básne, rád 
predčítaval svoje výtvory priateľom. 
Stalo sa, že predčítal báseň svojmu 
neprajníkovi a chcel počuť jeho názor.
„Môj názor? Strašná hlúposť!“
Básnik prikývol:
„Viem, že tvoj názor bude strašná 
hlúposť, napriek tomu by som ho rád 
počul.“

• • •
Istý herec V. prišiel pánovi režisérovi 
PŘEMYSLOVI PRAŽSKÉMU trochu 
podgurážený priamo na nakrúcanie 

do rozhlasu. To je absolútne 
neprijateľné - ťažký jazyk a mikrofón. 
Ten zachytí každé zakolísanie jazyka 
verne a neúprosne. Relácia však 
bola už pred týždňom starostlivo 
naskúšaná, hercom boli pridelené 
jednotlivé hlasy, nahrávanie sa 
mohlo začať. Ale vždy keď prišiel 
rad na herca V. a ten sa začal trápiť 
s niekoľkými slovami, ozval sa z réžie 
hlas Pražského: „Prepáčte, ja som 
sa pomýlil, toto bude čítať pán B.“ 
Nakrúcanie pokračovalo, opäť prišiel 
rad na herca V. a opäť sa ozval režisér 
Pražský: „Moja chyba, prepáčte 
prosím, tento text je pána S.“ 
Týmto celkom vecným a pokojným 
spôsobom, bez toho, aby niečo vytkol 
hercovi V. alebo ho dokonca nejako 
trestal, vyradil V. z celej relácie. 
Keď bol program nahratý sedel V. 
u rekvizitára, popíjal kávu a vracal sa 
pomaly do normálnych koľají. Pražský 
mu podal ruku, poďakoval mu, ako 
keby sa nič nestalo a odišiel. Keď si 
obliekal plášť, povedal V. uznanlivo na 
adresu režiséra Pražského: „V živote 
mi nikto tak noblesne nepovedal, že 
som ožratý!“

• • •
Gréckeho filozofa a matematika 
PYTHAGORA sa raz opýtali, aký 
je rozdiel medzi mužom, ženou 
a zlatom. Pythagoras bez rozmýšľania 
odpovedal:
„Zlato sa skúša ohňom, žena zlatom 
a muž ženou!“

• • •
Jeden z najznámejších 
PYTHAGOROVÝCH výrokov je: „Buď 
mlč, alebo povedz niečo, čo je lepšie 
ako mlčanie!“

• • •
Keď bol ruský fyziológ I. P. 
Pavlov v 20-tych rokoch na 
štúdijnom pobyte v USA, často ho 
prenasledovali novinári. Pán Pavlov 
aký je váš vzťah k sovietskemu 
režimu?
Pohotový vedec odpovedal:
-Je to môj vzťah k môjmu režimu.

anekdoty
podľa
becedy P

Marcel KRIšTOFOVIč

Na palici
Slyšel jsem tuhle v naší hospůdce na baru, že rok 2018 nebude žád-
ná procházka růžovým sadem, protože nám Čechům ty osmičky na 
konci letopočtů příliš nesedí.
I přinutilo mě to k zamyšlení.
1918 - vznik samostatné republiky. Tohle je přece vcelku pozitivní 
výročí, i když kdo ví, jak bychom se dnes měli neodtrhnout se od 
Rakouska.
A pak už přicházejí vskutku kritické osmičky.
1938 - Mnichovská zrada.
1948 - komunistický puč.
1968 - invaze armád Varšavské smlouvy.
Něco na tom možná bude, napadlo mě, přičemž naganské hokejové 
zlato z roku 1998 těžko pověst českých soudových osmiček vylepší.
V lednu 2018 nás čeká prezidentská volba. První a možná nejzá-
sadnější událost v rámci dalšího směřování naší země. Země, o jejíž 
osud se obávám. Obávám se toho, že opět zvítězí Miloš Zeman, 
guru politického hulvátsví a provýchodní demagog. Obávám se, že 
čeští voliči znovu prokáží naprostý nedostatek politické prozíravos-
ti a jasnozřivosti, stejně jako tomu bylo v případě parlamentních 
voleb a v čele naší země se na další dlouhé roky usadí duo Z+B. 
Toho se opravdu hodně obávám.
Teorie, že rok nadcházející by měl být ještě horší než ten uplynulý, 
mi nedává spát. Jaký byl pro mě rok 2017, ptám se. Vinou zákeřných 
onemocněních jsem přišel o několik blízkých, možná nejbližších, 
přátel. Přišel jsem o iluze ohledně chování tuzemského elektorátu 
a přišel jsem na to, jak lehce člověk může pozbýt radost z přísluš-
nosti ke svému národu. Na druhou stranu jsem se ujistil, že navzdo-
ry všemu se stále vyplácí obyčejná lidská slušnost, že dobré skutky 
nemusí být vždy po zásluze potrestány, že existují lidé, kvůli kterým 
stojí za to pěstovat slušnost a ohleduplnost.
Rok 2018, s ohledem na voličské preference Miloše Zemana, se za-
tím tváří, že bude dalším kritickým milníkem v české historii. A mně 
bohužel nezbývá než doufat, že tomu tak nebude. Vždyť přece není 
možné, že bychom po těch uplynulých letech Zemanova preziden-
tování byli jako národ úplně na palici…

Vářka

Na základe dohody o re-

ciprocite publikujeme nie-

ktoré materiály z českého 

humoristického časopisu 

SORRY.
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ČertovskÉ obrázky Ľuba radenu

milan kupecký / aForizmy
 • Každá žena je ochotná obetovať svoje posledné peniaze za svoje prvé vrásky.
 • Keby rozumel hlasu svojho srdca, tak by nebehal za ženami, ale zašiel by na 
kardiológiu.

 • Ten, čo sa smeje po pracovnom čase, smeje sa zadarmo.
 • Tak dlho pila manželovi krv, až sa stala závislou na alkohole.

deŽovo udanie

Policajní príslušníci,

kam sa to svet ženie?

Ukradli mi v tlačenici

osem peňaženiek.
Emília MOLčáNIOVá

Muž býva pozorný až do svadby. Potom si už len dáva pozor.
Jiří NOVáK

ŽelezniČnÉ uzly laca tormu

• Okrem trojuholníkov ostrouhlých 

a tupouhlých rozoznávame ešte 

ostrotupé.

•	 Súčet všetkých uhlov v trojuholníku 

je 180 stupňov Celzia.

• štvorec má všetky rohy špicaté 

a označené veľ kými písmenami. 

Uhlopriečky v štvorci sú na seba 

pravé.

•	 Zistil som, že môj štvorec nemá 

všetky strany rovnako dlhé.

• Valec má tvar nafúknutého 

obdĺžnika.

•	 Štvorec má všetky strany rovnaké, 

ale môže byť rôzny svojou výškou.

• Uhol je taký trojuholník, ktorý 

má len dve strany.

•	 Plocha je rozmer, na ktorý si môže-

me aj ľahnúť.

• Priamka je čiara, ktorá sa ťahá 

rovne. Na ťahanie používame 

pravítko.

•	 Kružnica vznikne tak, že niekam za-

pichneme kružidlo.

• Stred kruhu leží uprostred.

•	 Kruh je čiara, ktorá je v mieste svoj-

ho styku nekonečná. Zbieha sa, aby 

sme nevedeli kde začína.

• Kruh sa krúti okolo seba. Konči 

na mieste svojho stretnutia so 

svojím začiatkom.

Perličky
so školy a oko

lia
verŠíČky
na ŠkolskÉ
perliČky
V škole len potichu 
krik robiť môže sa. 
Kolumbus na lodi 
objavil USA. 
Aj školák vie to, že 
glóbus je guľatý. 
Cez víkend chodíme 
chatovať do chaty. 
Slnko tma za noci 
na Mesiac premení. 
Pohlavné orgány 
vznikajú dedením. 
Pradeda kedysi 
pili len praľudia. 
Mlčiacich ľudí nik 
nepozná z počutia. 
V lete sa zohrieva 
pevnina nad morom. 
Na družstvách pôdu si 
rýľujú traktorom. 
Nervové bunky nám 
môžu ísť na nervy. 
červotoč bol a je 
kolotoč pre červy. 
K cicavcom patril aj 
filozof Cicero. 
Atlétka trénuje 
pod svojim trénerom.

Jozef BILY

z hlavnÉho stanu 
absurdistanu

HROMADNý PáD
Pri prenasledovaní jaguára s gorilami z dob-
ročinnej organizácie Cosa nostra sa v blízkosti 
mestečka Santa Marmellada v Kalifornii zrúti-
lo z útesu do mora okrem prenasledovaného 
vozidla aj sedem policajných automobilov. 
Prenasledovaným mafiánom zlyhali brzdy, 
reflexy i nervy. Doteraz nie je jasné, či aj voľné 
pády policajných áut, ktoré ich prenasledovali, 
boli dôsledkom zotrvačnosti, či minispánku 
po monotónnej naháňačke, alebo slepej po-
slušnosti voči padajúcemu veliteľskému autu 
(druhé v poradí, prípadne na protest proti níz-
kym mzdám policajného zboru.

TECHNOLÓGIE ZO SICÍLIE
V juhosicílskom mestečku Skeletobetonario 
sa uskutočnil kongres milovníkov talianskej 
opery za účasti viacerých krstných otcov toh-
to populárneho žánru. Už počas otváracieho 
koncertu niekoľkokrát perforovali šéfdirigen-
ta operného orchestra Mascaria Maestroan-
niho, ktorý odmietol pobozkať ruku Veľkému 

sponzorovi Donovi Lupariovi. Kongres sa 
medzi jednotlivými opernými predstaveniami 
zaoberal problémami kvality rýchloschnúcich 
betónových zmesí, modernou metodikou 
polievania olivových hájov i zalievania opo-
nentov do betónových panelov. Tie budú ur-
čené na export do postkomunistických krajín 
v rámci vývozu progresívnych technológií.

NEVšEDNá SÚťAŽ
Univerzitná knižnica v meste Crotallus v ame-
rickom štátiku Tomahawk sa stala cieľovou 
stanicou početných zvedavcov dychitých 
spoznať víťaza nevšednej súťaže, ktorý sa za-
píše zlatými písmenami do Guinessovej knihy 
rekordov. Súťažilo sa v rýchlostnom vytrhá-
vaní stránok z Britskej encyklopédie. Medzi 
súťažiacimi i divákmi bolo bolo veľa vlasten-
cov, propagujúcich vytrhávanie akýchkoľvek 
importovaných a americkému cíteniu cudzích 
elementov. Sponzorom je asociácia výrobcov 
videokaziet. Proti tejto nekalej súťaži pro-
testuje britská snemovňa horných i dolných 
lordov, ktorá prostredníctvom nahrávacích 
štúdií britskej televízie zanôtila svoju protest-
nú nôtu.

–mik-

Jan TOMASCHOFF

J. W. PALKOVá
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Najbližšie číslo 

časopisu Bumerang 

nájdete vložené v denníku 

šport

v sobotu 

10. februára

Dobrý pacient musí 
byť stále chorý 
a ležať.

b a Č i k o v a
m u d r o s c
Šicke politici hutorja, 
že jutro budze ľepši, aľe 
ňichto ňezna, kedi budze 
jutro.

s

jediná otázka
alebo

Vy sa Pýtate, my NeodPoVedáme
Náš čitateľ a bezradný vojak v zálohe M.V. sa nás pýta:Svojho času som skladal prísahu ako vojak československej armá-dy. Teraz som občan Slovenskej republiky.

Ak by, nedajbože, vznikol vojno-vý konflikt medzi Českom a Slo-venskom, neviem, na ktorej strane barikády by bolo moje miesto. Nemal by som sa rovno postaviť k múru a čakať, ktorá strana ma zastrelí za vlastizradu?

humor z internetu

Z NÁRODNEJ

POÉZIE

FUTBALOVEJ

Ej, popol, topol,

zelený topol,

kebys mi prihral,

už bych gól kopol.

Jak mi neprihráš,

budeš banovac,

prijdú mňa zajtrá

inší faulovac.

Quido Mária Piaček

zbojnícke sentencie 
milana kendu

 • Meranie od buka do buka- najrozšírenejší odkaz Jánošíka.
 • Hocikto by mal odvahu namieriť na župana pištoľ, ale kto sa opováži 
namieriť naň ukazovák?

 • Obľúbené heslo Uhorčíka: Najlepšie sa pozviechaš vo viechach.
 • Čo z toho, že má Hrajnoha správnych priateľov? Keď ich nemá na 
správnych miestach?

 • Keď už Jánošík nevládal počúvať táraniny družiny, dal sa v Mikuláši 
obesiť za ľavé rebro.

Čo sa patrí a Čo nie záhradkárom vo Februári

Ako je to u mäsorádov, to vie aj malé decko, ale ako si počínať v rastlinnej ríši v tomto po-
časí, kedy sa nám neurodí ani hrach, ba ani len samé lopatečky? Ovocinári, nezabúdajte na 
ríbezle, ktoré dvakrát merajte a raz režte, pretože skoro pučia… sa od smiechu. Týka sa to 
(ale aj vyká) jahôd, na ktoré sa dáva šľahačka – no v prvej fáze s prepáčením hnojivo, aby 
ste ich skôr zobudili zo zimného spánku, povedzme o poltretej nad ránom. Majte na pamäti 
aj úpravu živého plotu. Ak mu postavíte do cesty zrkadlo, zlepší si svoj imidž aj sám. A keď 
sa sčista-jasna ukážu snežienky, značí to devízový prísľub jari. Pokiaľ spíte na vavrínoch, 
nemáte starosti o bobkový list, lebo ste ho rýchlili v kvetináčoch, aspoň dúfam. Tí, čo spia 
inde, predklíčujú zemiaky (no aj rezance a knedle), dobre im tak. Aj taká rebarbora silne 
reaguje na zvýšenie teploty, ktorú zistíte tak, že jej strčíte perpazuch (?) teplomer. Stačí iba 
málo stupňov nad nulou a je čulá ako obligátni poslanci v parlamentnom bufete. A keď ju 
prikryjete trebárs paplónom, rúnom alebo aj vojenskou dekou, spí ako… ako… a vôbec. Dovi 
o mesiac v záhrade, snehuliaci!

Piťo Fíha-Tralala, 
promovaný chovateľ rýchlenej zeleniny
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JAHODOVá ROLáDA NA 
KYSLO
Lesné jahody (v zime ich môže, po kon-
zultácii s dvanástimi mesiačikmi, doniesť 
Marienka) pokvapkáme octom, vykôst-
kujeme a necháme odstáť do najbližšie-
ho zlacnenia benzínu.
Potom jahody vyvaľkáme na plátky veľ-
kosti jeden krát jeden meter.
Ihneď, prípadne už aj, ich naplníme ži-
vočíšnym uhlím, zrolujeme a pošleme 
poštou do niektorej z najvýchodnejších 
oblastí bývalého Sovietskeho zväzu, kde 
by mala roláda stuhnúť už len pomys-
lením na to, čo by sa s ňou mohlo stať, 
ak by nestuhla. Ak s roládou nestuhne aj 
poštár, už asi o týždeň by mala byť vaša 
stuhnutá a dozretá roláda späť. Ale keď-
že sa dá predpokladať, že poštár stuhne 
na kosť, roláda sa vráti skôr neskôr ako 
skôr, možno až o jeden z dvanástich me-
siačikov.
Keď sa hotová, teda nerozmrazená rolá-
da konečne vráti, posypeme ju preosia-
tym pieskom, nakrájame pílkou na žele-
zo a podávame akoby sa nechumelilo, aj 
keby sa chumelilo. Servírujeme zásadne 
v kimone s chladným, prípadne hladným 
výrazom v tvári. Ak by náhodou hosť od-
mietal vašu špecialitu, úderom kung-fu 
ho presvedčíme a zaželáme mu ničím 
nerušenú dobrú chuť.
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Peter GOSSANYI

dereŠ Fedora vica

bratom Čechom
Len sa držte, nás Slovákov!
Viem to celkom isto.
Kde by potom kupovala
Sparta futbalistov???

Milan HODáL

PRIŠlo Nám Zo ZáHRobIa
Ten žartovný časopis z horného Uhorska je jednoducho fantázia / Mária 
Terézia
Bolo by potrebné v spolupráci so slovenskou SIS vyšpehovať, prečo sa 
tomu Bumerangu tak dobre darí / Mata Hari
Ja ten Bumerang úplne žeriem, aj keď viem, že nie je jedlý / Zdeněk 
Nejedlý
Na bumerang sa mi každé dva týždne zbiehaju sliny / Benito Mussolini

Ak partnera držíte nakrátko, 
neudržíte ho nadlho

Stano RADIč


