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humoristicko-satirický dvojtýŽdenník

❶ Poznáte nejakú (máte ne jakú 
vlastnú) definíciu humoru?
Humor je to najlepšie, čo nám zoslalo 
nebo na pomoc v boji so životom. Lebo 
život je smrteľná choroba /pozor, pre-
nášajú ju vtáky!/ a nech bojuješ s ním 
akýmikoľvek prostriedkami, živý z neho 
nevyviazneš. Takže, prečo si ho ne-
uľahčiť, berme ho z tej veselšej stránky. 
Ozaj, vedeli ste, že humoristi sú tí naj-
väčší pesimisti? Preto v snahe uľahčiť 
si pozíciu, vymýšľajú stále niečo, čo by 
ich priviedlo na veselšie myšlienky a na 
čom by sa aj sami pobavili.
Takých ľudí, čo ignorujú humor je málo, 
ale aj tých by sme mali zachrániť, treba 
ich štekliť humorom dotiaľ, kým sa ne-
zasmejú. A stavte sa, že vám nakoniec 
budú vďační.

❷ Stala sa vám niekedy humor-
ná (veselá) príhoda, ktorá by 
mohla pobaviť aj našich čitate-
ľov?
Každý trapas sa dá obrátiť na smiech. 
Záleží od povahy aktéra. Ale jed-
nu príhodu predsa poviem, lebo tie 
o svokrách sú najpôsobivejšie. Manžel 
išiel čakať svokru, moju mamu, na auto-
busovú stanicu, neďaleko odstavil auto 
a pekne galantne jej pomohol s kufrom 
na kolieskach, položil ho na zem a ute-
kal jej otvoriť dvere na aute a usadil ju. 
Ku volantu sa vracal zo zadnej strany 
auta. Naštartoval a my sme sa pohli, šli 
sme len tak dvadsiatkou, lebo to bolo 
ešte v areáli stanice a bola tam dosť 
hustá premávka chodcov. Všetci nám 
kývali, smiali sa na nás a mama hrdo 
poznamenala, že manžel je iste známy 
a uznávaný človek, že vzbudzuje po-
zornosť, všetci ho zdravia a mávajú mu. 
Takto sme šli asi dvesto metrov, tu už 
končila rovinka, na jej konci bola krčma 
a chlapi sa rehotali a priam nástojčivo 
mu dávali najavo, aby sme zastali. Len 
keď vyšiel z auta, zbadal kufor, ktorý 
zabudol dať dnu a po celej trase ho tla-
čil po asfaltke pred sebou.

❸ Ktorá oblasť spoločenského 
života je podľa vás najväčším 
inšpirátorom humoru?
Myslím, že žiadnu oblasť humor neob-
chádza a čím černejší, tým žiadanejší. 
Však to muselo byť na šľaktrafenie, keď 
sa pred časom stalo to, že pozostalí 
pochovávali cudziu mŕtvolu. Alebo keď 
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pokračovanie na strane II…
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únia
Bežíme, čo sily stačia
a nie je to žiaden špás,
Európu však nedobehneme,
vždy dobehne ona nás.

Emília MOlčáNiOVá

emília molčániová, 
zdravotná laborantka na 
dôchodku, dvojnásobná 

slovenská rekordérka
v počte napísaných epigramov
a v počte získaných diplomov 

za literárnu tvorbu.

na jednom mítingu
Radšej drahý cukor od Slovákaako lacný od Žida!To je našský unikát:rečniť o cukre,

zatiaľ čo plyn uniká.
Marián HATAlA

Ivan KOVáčiK

naŠi dôchodcovia…

Doprajú si denne

už len ľahšiu stravu.

Z dôchodku si môžu kúpiť,

ak tak diery z ementálu…
Milan HODál

úrad utrpel úraz!
Zásluhou (Zs) Aleny
Má už svoj kufor zbalený.
On, v justícii známy doktor,
Proti trestu nedal odpor.
Ak v uliciach bude vzbura,
Meno zmeniť mal by úrad!
Dúfajme, že nomenklatúra
Nenazve ho – PROKURVATÚRA!

(Text prešiel samocenzúrou)
Ladislav BEDNáR, z Kežmarku

práci česŤ

Nezostalo súdruhom
príliš veľa takých miest,
už iba na úrade práce
môžu zdraviť práci česť.

Eva JARáBKOVá-CHABADOVá

Kresba: Seyran CAFERli, Azerbejdžan. O jeho výstave v Prešove na strane 6.
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Vo filozofickom slovníku z roku 1977 by 
sme našli dosť obsiahlu definíciu tohto 
slova. Ale zároveň až nepríjemne komic-
kú. Konfrontuje jeho význam v rámci rôz-
nych spoločensko-politických kontextov, 
takže sa nedozvieme nič múdre ani ob-
jektívne. To komické už dávno vyprchalo 
a dokázal by takýto humor oceniť už len 
starší čitateľ. Ak by bol ochotný to ešte za 
humor považovať. Definícií existuje okolo 
110. Tak len na ukážku jedna – Osobnosť 
je otvorený súbor sociálnych kvalít ľud-
ského indivídua, jeho názorov a schop-
ností, morálneho presvedčenia a pod.
Neostáva nám nič iné, než si nejakým 
spôsobom definovať, čo (alebo kto) by 
takou osobnosťou mohol byť. Bol by to 
asi niekto, kto prispel niečím pri rozvoji
spoločnosti. Ale prvý oponent by mohol 
protestovať, že každý z nás vlastne niečím 
k rozvoju spoločnosti prispieva. Ak teda 
vynecháme jednoznačných povaľačov, 
príživníkov a zločincov. To by bol až prí-

liš optimistický pohľad na svet, v ktorom 
žijeme. Tak teda inak - kto sú tí, ktorí ne-
jakým významným, nenapodobiteľným 
spôsobom prispeli k vývoju a rozvoju 
spoločnosti v rôznych etapách jej histórie. 
To by sme sa už trochu posunuli v pokuse 
o takúto definíciu. Ale tých je celá hroma-
da, nekonečné množstvo. No svojím spô-
sobom je to pre ľudstvo dobre. Osobnosti 
sa formujú v najrôznejších podmienkach, 
najrôznejším spôsobom. A v najrôznejších 
oblastiach. Každá skutočná osobnosť po-
súva celé ľudské spoločenstvo o krôčik 
dopredu. Hoci proti nej stojí veľké množ-
stvo tých, ktorí by ten posun dopredu 
radi zastavili. Vedome či nevedome. Kto 
teda menuje, označuje, charakterizuje 
osobnosti? Kto je ten, kto má na to právo. 
Nuž, ak sme sa už dopracovali k toľkému 

optimizmu, že osobnosti vôbec vznikajú, 
rodia sa, rastú, zjavujú sa – musíme pri-
pustiť, že ľudstvo ako celok, vrátane tých 
povaľačov, príživníkov a zločincov, vyberá 
z ponuky tých najlepších a najdokonalej-
ších. Pri spätnom pohľade už je to jedno-
duchšie. Každá súčasnosť sa síce usiluje 
vybrať zo svojich radov osobnosti. Ale 
ako vieme z histórie, len málokedy mala 
šťastnú ruku. Bol potrebný a nutný aspoň 
nejaký časový posun, aby bolo jasné, že 
ľudstvo samo seba pochopilo správne. 
Že správne pochopilo všetkých, ktorí sa 
jej javili ako tí najschopnejší a pre rozvoj 
celého ľudstva najpovolanejší.
Platí to aj o terajšom dnešku a bude to 
platiť o zajtrajšku a pozajtrajšku. Rozho-
dujúci bude vždy len pohľad dozadu. Keď 
sa už ľudstvo dozvedelo o sebe, ale aj 
o všetkom okolo seba, že niečo pretrvalo 
a niečo nepretrvalo.
Že niečo je nám už dlhšie na osoh, a ako 
to vyzerá, že to bude na osoh aj ďalším 
generáciám. Nositeľmi práve takýchto 
odkazov sú osobnosti.
Bola (alebo je) tu akási šanca vybrať po-
mocou ankety o najväčšieho Slováka aj 
nejakú slovenskú osobnosť v akomsi šou 
programe RTVS. Ale to by sme najprv 
museli definovať, čo je to šou program. 
A v takom šou programe sa bude osob-
nosť len ťažko presadzovať.
Núka sa však v súvislosti s termínom 
„osobnosť“ ešte jedno pozoruhodné 
slovko, a tým je kult. Ako vtipne pozna-
menal aforista – je iróniou osudu, že 
práve v čase, keď v politike chýbali osob-
nosti, vznikol kult osobnosti. A my už dnes 
vieme, žiaľ, z vlastnej skúsenosti, že čím 
menšia osobnosť, tým väčší kult.

Píše Miroslav ViCO
Kreslí Fedor ViCO

slovník (takmer) cudzích slov

VosobnosŤ

starÉ 
zlatÉ 
časY
Arizovať!
Arizovať!
A ryžovať!
A ryžovať!

Tomáš JANOViC

smelý zajko

Nezmestí sa
do kožúška
zajko smelý…
Nestačí mu
kapustička…
A je v keli!

Ján HEiNRiCH

sa ženích nedostavil na radnicu s výho-
vorkou, že nemal kde zaparkovať. Hoci 
to vtedy bol skoro horor, nebolo mož-
né to vyriešiť iba nadľahčením a po-
stupom času sa dá na tom dokonca 
zasmiať.

❹ Ak máte - mohli by ste nám 
prezradiť rebríček: 
a) najveselších politikov 
b) najsmiešnejších politikov?
Politika je pánske huncúctvo a my tých 
huncútov, skôr by som povedala šašov, 
máme iba v parlamente 150. Voľakedy 
jeden šašo zabával početný kráľovský 
dvor, dnes zákonodarný zbor zabáva 
celý národ. Keď sa politici bijú, modriny 
z toho majú občania, preto radšej vidím, 
keď si zo seba strieľajú a uťahujú, takto 
aspoň máme šou zadarmo. Obávam sa 
iba toho, že ak by si náhodou vstúpili do 
svedomia a hovorili iba vtedy, ak majú 
čo povedať a k veci, nastalo by v parla-
mente ticho, vymizli by srdcervúce pre-
javy, vtipné až hrôzostrašné útoky na 
kolegov, interpelácie a to by bol koniec 
zábavy. Preto apelujem, prosím vás, 
zostaňte takí, akí ste, nech majú médiá 
o čom písať, hovoriť a nech sa my pred 
televíznymi obrazovkami nenudíme. 
Jednoznačným dôkazom, že politici 
sú tí najzdatnejší humoristi je ten fakt, 
koľko bonmotov si národ vďaka nim 
osvojil iba od zamatovej: utvorte ko-
ridor, o tom potom, občan je u nás až 
na prvom mieste a veľa iných. Niektoré 
sa stali už prirodzenou súčasťou reči 
národa. Vedia si perfektne šliapať na 
jazyk a často iba keď sa pomýlia, po-
vedia pravdu, ktorú doposiaľ poctivo 
zatĺkali. Potom musia dementovať svo-
je výroky… Ozaj, tak mi napadlo, nie je 
náhodou výraz dementovať odvodený 
od slova dement?
Takého politika, čo sa ešte nezosmieš-
nil, nepoznám. Ale videla som zopár, 
ktorí skoro plakali, keď im ušli korytá 
tesne, iba o niekoľko hlasov.

❺ Máte obľúbenú anekdotu?
Skôr zopár myšlienok. Moja žena je 
ako zamatová revolúcia, tá tiež bola zo 
začiatku nežná. Dnes sme v krčme štu-
dovali logaritmy, logali sme v rytme. Do 
prírody si nosím literatúru, manžel zasa 
liter na túru. Pán policajt, nedá sa mi 
vyjsť z auta, som strašne opitý, poďte 

radšej vy dnu. Z politikov by boli celkom 
slušní stolári, všetko dokážu zatĺcť. Kú-
pil som veľmi kvalitný plynový sporák, 
včera som ho zapálil a horel ešte aj 
ráno. Včera na večierku sa všetko točilo 
okolo mňa, nevedela som, že alkohol 
je také svinstvo. Budem voliť Alibabu, 
ten mal len 40 zbojníkov. Vesmírny 
program: Chceme pristáť na Slnku, ale 
pre veľkú horúčavu pristaneme v noci.
A naposledy ma rozosmial tento vtip:
Príde štamgast do krčmy a pýta si dva 
poldecáky. Vypije ich po sebe na ex, 
o chvíľu si pýta priniesť to isté a zasa 
ich vypije rovnakým spôsobom, toto sa 
viackrát za večer opakuje. Čašníkovi to 
nedá a pýta sa, prečo to tak robí. Od-
povedá: „Mám kamaráta s ktorým som 
pravidelne pil, ale ten musel za prácou 
do zahraničia, tak pijem aj za neho.“ To 
sa viackrát opakovalo. Keď prišiel opäť 
po istom čase a neobjednal dva, ale iba 
jeden poldecák, čašník sa pýta: A čo, 
kamarát vám zomrel?“
„Nie, ale ja som sa rozhodol, že presta-
nem piť.
❻ Stali ste sa niekedy objektom 
žartovania? Ako to na vás pôso-
bilo?
Už sa ani nepamätám, koľkokrát, ale 
vždy si hovorím, že 1. apríla sa nedám 
nachytať a nikdy mi to nevyjde, teda 
vyjde to tým druhým. A tak, aby som 
nebola trápna, radšej sa pripojím k os-
tatným a zasmejem sa na tom.
❼ Je pre vás humor nevyhnut-
nou súčasťou života, alebo sa 
bez humoru pokojne zaobídete?
Nezaobídem a čudujem sa tým suchá-
rom, ktorí sa nedokážu zasmiať vôbec 
na ničom. Veď čo je to už len za život, 
neustále skuvíňať, aký je ťažký a ne-
hľadať riešenia a to si píšte, že humor 
riešením je.
❽ Chcete sa sama seba na niečo 
opýtať ? Ak áno, dajte si na svoju 
otázku aj odpoveď.
Kedy bude na Slovensku Švajčiarsko?
Keď u nás pribudne početná kategória 
Rómov študujúcich popri zamestnaní.

radujte sa

Ale sa mi zrazu žije.
Naučil som sa radovaťz toho čo mám.
Z depresie.

Eva JARáBKOVá- CHABADOVá

sYnonYmá
Lapikurkár Naničhodník
Oplan Lotor Mrcha Smrad
Šľape Bagáž jeden chodník
Aj námestie na dvakrát

Neosožník Ledačina
Pľuha Papľuh Hnusoba
Číňania sa v Číne činia
Bisťu, aká podoba

Mamľas Šklban Galgan Pohan
Darebák aj Pekný vták
Skaderuka – Skadenoha
Veľa huslí – jeden slák

Gauner Háveď Všivák Zberba
Lapaj Lagan Paskuda
Tonúci sa chytá stebla
S každým dňom nás pribúda…

Drago MiKA

Topiaci sa aj Islamky chytá / Ľudo MAJER

Bobo PERNECKý

hádanka
Kto na koho
to tak kváka?
No kto?
Slovák na Slováka!

Vojto HARiNG

Ľubomír JUHáS
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HEKTiKA

Žijeme v hektickej dobe. Pravdu-
povediac, mnohí ani nevedia, čo to 
tá hektická doba je - no a prosím, 
my v nej žijeme. A keďže presne 
nevieme, čo to je, môžeme si dovo-
liť žiť ešte hektickejšie.
Hovorili sme o tom s Janom Hôš-
ťom z Vyšného Podvŕbového, 
pretože sme sa od jeho priateľov 

dozvedeli, že Jano má eminentný 
záujem žiť ešte hektickejšie, keď to 
bude nutné, a hlavne keď to bude 
v záujme Slovenska. Máme pred 
prezidentskými a parlamentnými 
voľbami, takže aktivita našich oby-
vateľov, nech už je to z Podvŕbové-
ho, alebo zo Zátône, nás potešila. 
Aké-také sklamanie nastalo, keď 
Jano Hôšťa po pätnástej borovič-
ke prehlásil: „Mne už je to všetko 
jedno“. Pri ďalších borovičkách 
vyšlo najavo, že Jano Hôšťa nevie, 
čo je to hektická doba, ani čo je to 
eminentný záujem.

-mv-

MiliTANTKA
Skončil ufón s randením

v parku na námestí.

Vždy keď prišiel holoruč,

boxer mala v pästi.

UFÓNčiNA JE ťAŽKá REč

Na ich tvárach grimasy,

neboli to tiky.
Ukázali mi pasy
z Ufoameriky.

uFogramY
Tomáša M A J E R N Í K A

Laco TVERďáK

Fero MRáZ

z domova (nielen dôchodcov)
(šept) Hovorca Polície SR Koloman Patrón-Strelený dnes prítomných no-
vinárov informoval o ďalšom významnom úspechu Útvaru špeciálneho 
vyšetrovania. V uplynulých dňoch si jeho členovia v prestrojení v hallowe-
enskych maskách rozložili stanový tábor neďaleko obce Kokaínová nad 
Hrmavicou a vďaka tomu rozložili významnú drogovú organizáciu. Nič na 
tom nezmenil ani fakt, že časť príslušníkov odviezla miestna poriadková 
hliadka do Národnej transfúznej stanice v krajskom meste a druhú časť do 
záchytky. Príslušníci jednotky, aj v personálne redukovanom stave, zasiahli 
a zadržali väčšie množstvo omamných látok a trinásť osôb, ktoré vôbec 
neskrývali radosť z faktu, že nadchádzajúcu zimu prežijú v teple náprav-
no-výchovného zariadenia, nielen s obedmi zadarmo, ale dokonca aj s pra-
videlnou stravou trikrát denne (!?)

Stanislav VEREšVáRSKý

správY
slovenskej 
malej 
stranY

Žili sme na tomto území aj v iných dobách. Napríklad v čase, keď sa ešte nežilo hek-
ticky, pretože ľudia museli stáť v radoch na ovocie, zemiaky, mäso, toaletný papier 
a ktohovie na čo ešte – no vlastne na všetko. A stáť v rade sa nedá hekticky. Dá sa 
šomrať, vzdychať, strácať čas, ale to sa vtedy nerobilo hekticky.

Politici sú ako holuby. Všetko poserú, ale strieľať sa nesmú.

rozpakY nad najslovákom

Nemal bych kritizovať, však osobne som sa do hlasovania o Najslo-
váka nezapojil z titulu, že nerád hovorím o sebe skrze moju priam 
ukážkovú skromnosť, čo až je pekné neni. Však pritom sa v ankete 
objavili všakovaké divné mená, z čoho mi zostáva rozum stáť. Na-
príklad nejaký jakože básnik Rufus či jak, o ktorom som jakživ ne-
počul, bár som pomerne výborne sčítaný, čo až pekné neni! Druhý 
raz mi ostal stáť, tedy rozum, kto všecko sa objavil v prvej desiatke. 
Napríklad taký komunista Husák! Sa dal vlastnými strčiť do basy 
jak taký dilino, to sa preci nám serióznym politikom nesmie stať ani 
od cudzích! Alebo tiež komunista Dubček. Sa preci rehotal našim 
večným slavianskym bratom Rusom rovno do xichtu! Samosebou, 
beriem Štúra, keď už založil ten umelecký kolektív štúrovcov, aj Šte-
fánika bych bral. Ale srdce na ruku – to máme my jako prevažne 
katolícky národ voliť luteránov? To už radšej Cyrila a Metoda, bárs 
boli grékokatolíci, o pánu farárovi Hlinkovi jako negréckemu ani ne-
hovorím. Však teraz dávam svoju skromnosť bokom a sa oprávnene 
pýtam, prečo v desiatke vyvolených neni nikto taký, ktorý bezvad-
ne hovorím aj rovno z hlavy v plne bezvadnom slovoslede a som 
prirovnávaný k starorímskym plagiátorom, ktorí v arénach hrdinsky 
bojovali o život, za čo som mediálne lynčovaný, až to pekné neni? 
Tak toto fakt pekné neni!

Ján GREXA

rodinka
Povedal brav, ako kážu mravy,
že rodinka si výlet spraví.
Tak zobrali aj malé bravy
a pekne krásne hrnú sa
na aute rovno do lesa.
Čo sa tam dialo? Nebesá!
Nad fotkami však jasá
bravia pani dojatá:
Sme my to ale pekné prasatá

Mikuláš JARáBEK
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Žena je u jasnovidky a tá jej vraví:
- Váš manžel vás podvádza.- Určite? Hmm, a nemáte tie karty naopak?

Od predstaveného si musíš nechať vysvetliť aj to, v čom by 
si mu mohol napovedať. / M. RUŽičKA

„Tak mám taký dojem, pán šéf, že 
firma Pollák a syn už u nás nebude 
objednávať. Ja mám na to čuch!“
„Ako ste na to prišli? Povedali vám 
niečo?
„No celkom priamo ani nie, ale keď 
som tam dopoludnia išiel, tak ma 
zhodili zo schodov!“

• • •
„Prosím vás, kto je tá dáma, čo tam 
stojí s Rosenbaumom?“
„Tá? To je predsa jeho pani, pán Katz!“
„To je jeho pani? Tak mu treba!“

• • •
Vykladá rabín deťom:
„A potom povedal v raji Hospodin 
hadovi: „Za trest sa od dnešného dňa 
budeš plaziť po bruchu!“
Hlási sa malý Móricko:
„Prosím – a po čom sa plazil predtým?“

• • •
BLOCH: „Ctihodný rabín, je dovolené 
počas najväčšieho židovského sviatku,
„Dlhom dni“, vyhľadávať ženu?“
Rabín: „Samozrejme áno, Bloch, 
ale jedine svoju vlastnú manželku, 
pretože akýkoľvek iný pôžitok nesmie 
prekonávať pôžitok z takého veľkého 
sviatku.“

„Čo sa stále vrtíš, Robert? Prečo 
nespíš?“
„Ale som celý akýsi nesvoj. Zajtra mám 
vrátiť Roubičkovi tých desaťtisíc – ale 
nemám ani halier!“
„Tak to nechaj na mňa, ja to zariadim,“ 
vraví Kohnová.
Vezme telefón, vytočí číslo a volá: „Pán 
Roubiček? Tu je Kohnová. Počúvajte, 
môj manžel je vám dlžný desaťtisíc 
a zajtra ma ich vrátiť. No nič, ja vám len 
chcem oznámiť, že vám zajtra nedá ani 
halier! Dobrú noc!“ Pani zavesí a obráti 
sa na manžela: „Tak a ty teraz môžeš 
pokojne spať. Teraz nebude spať 
Roubiček.“

• • •
Prechádza sa pán továrnik Felsenstein 
po obrazárni, zastaví sa pred jedným 
povedomým obrazom a prečíta si 
titulok: „Rembrandt van Rijn – Svätá 
rodina.“ Pohŕdavo sa usmeje a popod 
fúzy si povie:
„No hej, to sú celí oni, kresťania! Má 
holý zadok, ale musí sa to dať maľovať! 
A ešte k tomu od Rembrandta!“

• • •
„Čo si taký nervózny, Fuchs?“
„Ale, mám starosti. Sľúbil som 
ženíchovi mojej Hedvičky dvadsaťtisíc 
vena a – polovica mi chýba.“
„Tak mu daj zatiaľ len tú jednu 
polovicu!“
„Ale veď ti predsa hovorím, že mi tá 
polovica chýba!“

• • •
„Už ste to počuli? Oskar Hirsch sa chce 
dať pokrstiť!“
„Takýto nápad môže dostať len 
našinec!“

•Ž i d o v s k É
a n e k d o t Y

Břetislav KOVAŘÍK

Andrej ZiMKA

Peter KAlMUS

(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 

vtipné alebo inak zaujímavé novoročenky, ktoré 

by mohli zaujať aj našich čitateľov, prosíme o ich 

zaslanie do redakcie.

PF

Pokračujeme v publikovaní aforizmov Milana Kendu, ktoré sú v knižke s názvom Afo-
roaféry (predstavili sme ju v minulom čísle) radené podľa rokov vzniku.

Milan Kenda/ AFOROAFÉRY 1963
 • Jedného dňa zistil, že okrem charakteru mu už nechýba vôbec nič.
 • Láska nadchýna pre veľké činy, z ktorých sa zvyčajne uskutoční len rozvod.
 • Pätolizači najskôr objavia Achillovu pätu.
 • Kompromis možno dosiahnuť najľahšie pomocou kompromitujúceho materiálu.
 • Maximálna diplomacia? Keď vrabec podpíše zmluvu o neútočení s orlom.
 • Expedícia, ktorú vyslal do svojho vnútra, sa nevrátila.

V tomto roku bude ako prvý kikiríkať on.

Aleš VYJÍDáK

Tak si to představte, na toho 
našeho úžasného, ctnostného 
a na výsost poctivého pana 
premiéra, si zasedli už i v Bru-
selu. Jako by nestačilo, že se 

proti němu vede kampaň tady 
u nás v Čechách, o které se 
tenhle práskač ze Slovenska 
tak zasloužil.
1. Účetnictví Andreje Babiše 
má tyto
položky:
a) má dáti, dal
b) má dáti, bral
c) má dáti, musí vrátit

2. Za své čachry s čerpáním 
evropských
fondů sklízí Babiš:
a) potlesk

b) ovace
c) dotace

3. Nápad kasírovat pro Agro-
fert neoprávněně
dotace byl:
a) mazaný
b) chytrý
c) za všechny prachy

4. Abychom Evropě splatili 
Babišovy
levárny, budeme muset všich-
ni:
a) do zaměstnání
b) do práce
c) doplácet

5. Za to, co Bureš udělal, ho 
všichni mají
za:
a) lidumila
b) dobroděje
c) zloděje

Správné odpovědi spolu se 
žádostmi o evropské dotace 
pro jakoukoliv firmu ovlá-
danou estébákem Babišem 
zasílejte do Bruselu, případně 
kamkoliv jinam, kde jsou ještě 
prachy.
Teď se přidali i závistiví euro-
poslanci a vyčítají mu, že prý 
bral neoprávněně dotace pro 
svou firmičku Agrofert, kte-
rá mu vlastně vůbec nepatří. 
Chúdjatko malé, ten Andrejko. 
Všeci kradnú, všeci sú proti 
němu a on jako Jánošík, bo-
hatým bere a sobě dává. Nebo 
je to jinak? Nevíme přesně, 
nicméně náš následující test 
možná vnese do této kauzy 
trochu světla.

Na základe dohody o reci-
procite publikujeme niektoré 
materiály z českého humoris-
tického časopisu SORRY.

Marek DOUšA

2

JIŘÍ KOŠTÝŘ

o malé dotace

Tak si to představte, na toho našeho úžas-
ného, ctnostného a  na  výsost poctivého 
pana premiéra, si zasedli už i  v  Bruselu. 
Jako by nestačilo, že se proti němu vede 
kampaň tady u nás v Čechách, o které se 
tenhle práskač ze Slovenska tak zaslou-
žil. Teď se přidali i  závistiví europoslan-
ci a vyčítají mu, že prý bral neoprávněně 
dotace pro svou firmičku Agrofert, která 
mu vlastně vůbec nepatří. Chúdjatko ma-
lé, ten Andrejko. Všeci kradnú, všeci sú 
proti němu a  on jako Jánošík, bohatým 
bere a sobě dává. Nebo je to jinak? Neví-
me přesně, nicméně náš následující test 
možná vnese do této kauzy trochu světla. 

1. Účetnictví Andreje Babiše má tyto 
položky:
a) má dáti, dal
b) má dáti, bral
c) má dáti, musí vrátit

2. Za své čachry s čerpáním evropských 
fondů sklízí Babiš:
a) potlesk
b) ovace
c) dotace

3. Nápad kasírovat pro Agrofert neopráv-
něně dotace byl:
a) mazaný
b) chytrý
c) za všechny prachy

4. Abychom Evropě splatili Babišovy 
levárny, budeme muset všichni:
a) do zaměstnání
b) do práce
c) doplácet

5. Za to, co Bureš udělal, ho všichni mají 
za:
a) lidumila
b) dobroděje
c) zloděje

Správné odpovědi spolu se žádostmi o evrop-
ské dotace pro jakoukoliv firmu ovládanou 
estébákem Babišem zasílejte do Bruselu, 
případně kamkoliv jinam, kde jsou ještě 
prachy.

BORIS PRALOVSZKÝ

Pre Bumerang: 
Mykola KAPUSTA, Ukrajina
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Na slavnostní tabuli
na mne oči vykulí

žena s vyzáží,
která mne zaráží.

Leží tu totiž
z lístkového těsta
křupavá nevěsta!

Pod cukrovým pudrem sní,
jak ji brzy někdo sní.

Rasťo ViSOKAi

trpká príchuŤ
Nepomáha vodka, džús,

preglgnút ten smjeru hnus.
Trpká príchuť v papuli,
to je ten vox populi?

Aňi jeden rovný chlap,
ze cťi zrap a z vajec cap.
Výhovorky pro kreténú,

hádzat hrach na krivú sťenu.

Uš nevládzu sa na to dzívat,
duša, rozum začne krívat.
Snát uš donde slunko, jar,

srdca, lásky čistý žár.

dedo Pejo

FigeĽ z bardejova
Dialóg po premilovanej noci: $1- To bolo nádherné, Marienka.- Nádherné by bolo, keby si bol ticho!- A prečo, Marienka?- Lebo ja nie som Marienka.

Poslal nám Milan MARGiCiN

Emília MOlčáNiOVá, autorka epigramov, ktorá v tomto čísle odpovedá na našich 
8 otázok o humore, si na úvod uviedla, že je rekordérkou v počte napísaných epigra-
mov a v počte získaných diplomov za literárnu tvorbu. Keď sme sa trochu počudovali 
nad takým sebavedomým tvrdením, autorka nám poslala fotografie udelených cer-
tifikátov a množstva diplomov, ktoré prikladáme a pridávame niekoľko jej epigramov.

• Ovocie sušíme, zavárame, mrazíme 
a zahadzujeme. Má všestranné vy-
užitie. Preto z neho jem najradšej 
všetko. Hlavne ovocnú zmrzlinu.

•	 Zo stromu, ktorý prestáva dávať 
ovocie, zostane len peň.

• Na jeseň, keď sme oberali ovocie, 
spadla mi hruška na hlavu, ktorá 
bola, našťastie, mäkká.

•	 Zelenina sa líši od ovocia tým, že 
je zrelá, aj keď je ešte zelená.

• Školská záhrada je plná spevavých 
vtákov. Všetky pomáhajú školníkovi 
zbierať húsenice.

•	 Najlepšie umelé hnojivo okrem 
cereritu je čerstvý hnoj.

• Zo zeleniny mám najradšej mrkvu 
s mäsom, ale mrkvu vyhadzujem.

•	 Jahody poznáme: záhradné, les-
né a tie, ktoré sme už zjedli.

• Kto veľa nevie, rastie z neho tulipán.

•	 Kvety tak strašne voňajú, až mi 
z toho vonia nos.

• Materina dúška dostala meno od 
toho, že krásne vonia ako naša ma-
minka.

Perličky
zo školy a okol

ia
VERšÍčKY
NA šKOlSKÉ
PERličKY
Zmrzlinu vždy v lete 
na lízing si lížem. 
lyžuje sa krátko, 
kto má krátke lyže. 
Podnikakateľom 
ten kto podniká je. 
Dedičnosť je, keď syn 
ako otec kľaje. 
Z kilá metrov ľahko 
kilometer vzniká. 
Cudzinca lož mení 
na cudzoložníka. 
Odkiaľ vietor fúka 
zistím na kompase. 
Na basgitare hrať 
môžu väzni v base. 
Piesok vznikol zo skál, 
v ktorých bola mela. 
Hody lukulské má 
ten kto z luku strieľa. 
Opar pásový sa 
tvorí ľuďom v pare. 
Údržbár by nemal 
chýbať v žiadnom bare. 
Biolit je známa 
biopotravina. 
Mŕtvy robot má hrob 
v zberných surovinách.

Jozef BilY

Tomáš TRUNEčEK, Česká republika

inFormácia pre 
karikaturistov
Jubilejný 25. ročník medzinárodnej súťa-
že kresleného humoru na tému PIVO sa 
uskutoční už tradične v Prešove 1. apríla.
Svoje práce môžu autori poslať do 1. marca 
2019 na adresu. Šarišská galéria, ul. Hlav-
ná 51, 080 01 Prešov. Obálku s kresbami 
(max. 5) označte heslom PIVO na zadnej 
strane každej práce uveďte meno a svoje 
kontakty.
Úspešní autori sa môžu tešiť na ceny, dip-
lomy a na finančné odmeny.

eŠte horŠie
Moja žena terorizmus
najavo mi dáva,
ale s teroristom aspoň
dá sa vyjednávať.

kandidát
Dežo chce byť prezidentom,
kúpil si už sako,
v base má viac odsedené
ako Havel s Husákom.

poĽovník
Jeho muška bola povestná,
veď bol vždy kráľom honov.
Vtedy však netrafil vôbec nič,
dokonca ani domov.

jednota
Ťaháme za jeden povraz,
tým debata končí.
Každý je, a to je podraz,
na opačnom konci.

bez zmenY
Skôr sme všetci mlčali,
každý sa každého bál,
teraz zasa mlčíme,
veď kto by nás počúval.

desaŤ
Naraz nás v dome desať bolo,
po sobáši s Julou,
ona bola vždy jednotka,
zatiaľ čo ja nulou.

Ra
ds
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deFinície

PASKUDA – Pokus o konverzáciu na ukrajin-
skej hranici
FILANTROP – Borisovi nešla karta
FASCYKEL – Maďarský bicykel s netradičným 
pohonom
MASOCHISTA – Mäsiar s neukončeným zák-
ladným vzdelaním
TERMOFOR – Gay vtip
PRALINKA – Staroveká čiara
FLAŠINET – Ruské zvolanie, keď ukradnú fľašu 
vodky
PLATFORMA – Mzda za ničnerobenie
PANČUCHA – Po poľsky spoločenské fópa

Ján HEiNRiCH

- Ocec, ocec!

- Co je, sinku?

- Vof mojej chiži je jakaška 

potvora.
- Co ši sebe dovľik zos disko-

teki, to maš.

Vlado KOlESáR

Šachový veľmajster TAJMANOV 
viezol raz autom Michaila Botvin-
nika, pričom išiel nedovolenou 
rýchlosťou. Ozvala sa píšťalka:
„Porušujete pravidlá, občan, zapla-
títe pokutu!“
„Viete, my sa veľmi ponáhľame,“ 
bránil sa Tajmanov, „veziem maj-
stra sveta Michaila Botvinnika…“
„Čože? Porušujete dopravné pred-
pisy a ešte ohrozujete život nášho 
najlepšieho šachistu? Zaplatíte 
dvojnásobnú pokutu!“

• • •
Filozof a matematik TALES Z MI-
LETU tvrdil, že medzi životom 
a smrťou nie je vôbec nijaký roz-
diel.
Ktosi sa ho opýtal:
„Prečo teda nezomrieš?
Tales mu odpovedal:
„Lebo v tom nie je rozdiel!“

• • •
Pýtali sa raz TOSCANINIHO, prečo 
nestrpí v orchestri ženy.
„Vec je celkom jasná,“ vysvetlil 
slávny dirigent, „ak sú pekné, ruší 
to mojich hudobníkov, ak sú škare-
dé, ruší to mňa…“

• • •
TIBOULET, šašo francúzskeho krá-
ľa Henricha IV. urazil raz svojim 
žartovaním kráľovu milenku. Kráľ 
ho odsúdil na smrť, ale pretože ho 
mal veľmi rád, dovolil šašovi, aby si 
sám vybral druh smrti.
Tiboulet sa zamyslel a povedal:
„Volím si smrť starobou…“

Francúzsky diplomat TALLEY-
RAND sa raz pri akejsi slávnostnej 
večeri ocitol na dosť podradnom 
mieste. Po večeri ho pán domu 
prosil o prepáčenie, že nesedel na 
čestnom mieste.
„To nič,“ odvetil chladne diplomat, 
„ čestné miesto je vždy tam, kde 
sedím ja.“

• • •
Slávny spevák Richard TAUBER 
mal raz taký úspech, že sa obe-
censtvo dožadovalo, aby pridal 
ešte niekoľko piesní. Riaditeľ di-
vadla však divákov upozornil, že im 
v tom prípade ujde posledný vlak. 
Nato sa ozvalo z hľadiska:
„Len nech spieva! Nikomu nič ne-
ujde! Ja som strojvodca toho vla-
ku.“

• • •
Za svojho pobytu v Anglicku bol fil-
mový krásavec Robert TAYLOR hos-
ťom v dome významného šľachtica.
Ráno ho prekvapilo, že ho budil sluha 
a podával mu zlatú nádobku s čírou 
tekutinou. Rozospatý Taylor uvažo-
val, na čo je to asi dobré. Pitná voda 
to určite nebude. Na opláchnutie 
rúk? Na to bola nádobka príliš malá. 
Pre istotu sa teda trochu napil, ale 
voda bola teplá a vôbec mu nechut-
nala.
„Čo to, pre pána kráľa, znamená?“ 
opýtal sa konečne sluhu.
„Voda z vášho kúpeľa, pane,“ povedal 
sluha obradne. „Povedzte mi láskavo, 
či je dosť teplá.“

anekdoty
podľa
becedy

na T

Zákazník v predajni
- Dobrý deň. Máte tesne-
nie na vodovod?
- Nie, nemáme.
- A nejaký iný kvalitný 
prsteň pre svokru nemáte?

pasáckY
Neplač, môj maličký,
že nie si vzdelaný.
Budeš pásť kravičky
s veľkými kozami.

Ján GREšáK

peter gossánYi / aForizmY

 • Do kože sa nezmestia hlavne tí, čo majú hrošiu kožu.
 • Neskorumpovaný úradník – hotová opica.
 • Kľúčom k ľudskému srdcu býva často vývrtka.
 • Zobral si svojich sedem slivák – a odišiel do pálenice.
 • Už sa rodí viac korupčných káuz ako detí.
 • Niekoho tlačia topánky, iného plná peňaženka.

johnnY deep
„štastie si 
za peniaze 
nekúpiš. 
No zato 
si môžeš 
kúpiť veľ-
kú jachtu, 
na ktorej 
sa dá 
k šťastiu 
doplaviť."

V Galérii Kýchania mozgu a Wave - centrom nezávislej kul-
túry v Prešove na Hlavnej ul. 121 bola 6. februára otvorená 
výstava azerbejdžanského karikaturistu Seyrana CAFER-
LIHO.
Autor je uznávaným svetovým karikaturistom, zakladate-
ľom a predsedom Spolku azerbejdžanských karikaturistov, 
ktorý je členom FECO, čo je svetová organizácia karikatu-
ristov.
Seyran Caferli sa zúčastnil na množstve výstav karikatúry, 
kde získal viacero ocenení. Je tiež editorom humoristického 
časopisu a zaoberá sa aj animovanou tvorbou.
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čertovskÉ obrázkY Ľuba radenu

ŽelezničnÉ uzlY laca tormu

Príde vnúčik za dedom, ktorý si spokojne 
drieme v kresle a vraví mu:
- Dedko, zatrep bačkorami!
- Vnúčik môj, čo ti to napadlo, prečo to mám 
robiť?
- Vieš, ocino povedal, že keď zatrepeš bačko-
rami, budeme mať veľmi veľa peňazí.

vYhradenÉ pr muŽov 
alebo keď klesne chuť na sex

Problémy s potenciou majú nielen päťdesiatnici, ale 
aj mladší. Môže za to prepracovanosť, no i nadváha. 
Nedostatok intimity medzi partnermi môže zaprí-
činiť až vážne odcudzenie, pritom sa dá poľahky 
vyriešiť.
Chlapi! – predovšetkým nepodceňujte svoje brucho 
a začnite čítať a cvičit skôr ako cez neho nedovidí-
te na svoju mužskú pýchu. Treba podčiarknúť hneď 
a zaraz, že veľmi kladne až pozitívne na potenciu 
vplýva váš Bumerang a primerané množstvo špor-
tu (tento denník nevynímajúc). Takže čítať a cvičiť!

Váš Dr. Jazz

Nové myslenie je ako nové topánky. Človek je rád, že si 
ich môže vyzuť, keď príde domov.

v ordinácii

Hovorí vyšetrujúci lekár pacientovi:
- Diagnóza je jasná, pane. Ste kleptoman.
- Tak mi niečo proti tomu predpíšte, pán 
doktor.
- Samozrejme, ale najprv mi musíte vrátiť 
pero.

Text a kresba: Ladislav BEliCA

Yabadabadoo!

Všetko je na správnom mieste,
každý robí, čo sa má,
to čo včera neklapalo,
dnes do seba zapadá.
 
Problémy sú vyriešené,
vyhliadky sú lákavé,
svet je zrazu taký pekný,
vždy keď stojím na hlave.

Henryk CEBUlA

Hádajú sa Francúz a Slovák o ná-
rodnosti Adama a Evy.
Francúz: „Ten, kto pre svoju družku 
obetuje rebro, nemôže byť nikto 
iný ako Francúz.“
Slovák: „Ten, kto môže chodiť s ho-
lým zadkom a myslieť si, že je v raji, 
nemôže byť nikto iný než Slovák.“

umelci
Tých, čo píšu, tvoria, vymýšľajú,tých, čo ich kdesi kope múzaa ešte tých čo diela iných vykrádajúčo často tvária sa, že blúzniaa píšu všetko – drámy, piesne, fóryskrývajúc klamstvá za štít metaforyvoláme jednoducho, prosto, literáti,umelci slovenskí a za slovo vzatí.

Eva KASARDOVá

Vlado MEšáR

aForizmY milana kupeckÉho
•	 Skutočne chudobný je ten, ktorému už ani z hrnca nevykypí.
•	 Vedel pochlebovať, aj keď často nemal ani na chleba.
•	 Hľadať holú pravdu môže byť nebezpečné. Môžu vás obviniť 

zo šírenia pornografie.
•	 Aj ľudí bez srdca môže postihnúť infarkt.
•	 Ak už máte niekoho plné zuby, špáradlá nepomôžu.

kamoŠkY
- Nejeden chlap je ako také auto.

- Ako to myslíš?
- Trocha si nedáš pozor a už si pod ním.
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Najbližšie číslo 

časopisu Bumerang 

nájdete vložené v denníku 

šport

v sobotu 

23. februára

Mlada žena, pečená hus, 
holba vína - najlepšia to 
medicína.

b a č i k o v a
m u d r o s c
Paľenka je jedina vec, 
kotra trime vichodňa-
roch dokopi.

s

jediná otázka
AlebO

VY sA pýtAte, 
MY OdpOVedáMe

Otázku nám poslal čitateľ Kornel G. z Mosta nad Potokom:Aj keď nie som držiteľom vodič-ského preukazu, lebo som stále zmontovaný pod obraz boží, som hrdý na to, koľ ko áut zmon-tujeme na Slovensku. Preto ma prekvapilo, keď som sa dočítal, že napríklad Francúzi majú viac osobných áut nielen ako my, ale dokonca ich majú viac ako Rusi. Je to pravda?
- Áno, je. Ale Rusi zasa majú viac miest na parkovanie.
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humor z internetu

Mám rád prácu, 
ale keď je hotová

N. N.

Jindřich OTTA

gastroanalýza a sYntÉza, ktorÉ 
chceli nastoliŤ pravÉ problÉmY 
slovenskej kuchYne, ale majú iba 
dlhý názov
Keď som sa v slabej chvíľke spýtal mojej vychudnutej súputničky Ivany Chýl-
kovej, čo robí, keď nespí, odpovedala na plné ústa: Pátram v chladničke, či by 
tam nebolo niečo na jedenie. Tě pic, Ivo!
Tak či onak, uvedomil som si, že práve moja podvýživená maličkosť, súťažiaca 
o hrdý titul BSP – Borec slovenskej pažravosti, je tou najkompetentnejšou 
osobou na osobitný a konkrétny pohľad na tučnotu, v ktorej je krása a pe-
niaze. Lebo aj u adekvátnych Slovákov sa jedlu prikladá patričný význam. 
Sme vyslovení labužníci a pôžitkári milujúci sladkosti, Bumerang i hodovanie 
a držanie diéty je pre nás utrpenie.
Viacero žien, vrátane gayov, ktoré majú nejaké to kilo navyše, sa snaží až 
usiluje dajako svoj
„neduh“ zakryť – vhodnými farbami a strihmi šiat pôsobiť štíhlejšie. Iba má-
loktorá je so svojou postavou a mužovým postavením spokojná a väčšina 
trpí pocitom menejcennosti. A nemusela by byť, totiž mohla by byť na svoju 
hrúbku a šírku namyslená. Teda aspoň v USA, kde nadváhou prekypuje 30 
miliónov jedincov nežného pohlavia. Tie si dokonca založili svoju organizá-
ciu – Národné združenie na pomoc nadhmotnostným Američanom – a prijali 
do nej i bachratých mužov.
Dnes veľké obchodné domy už neprehliadajú barokové postavy kúpychti-
vých zákazničiek, ktoré u nich hľadajú nové háby, ale uvádzajú ich priamo do 
do špeciálnych oddelení. Lebo aj tučná žena môže byť, ba je krásna.
Pre dievčatá, dámy, paničky a baby vôbec, ktorým môj monológ neprirástol 
k srdcu, tu mám jeden overený poznatok – najlepším odtučňovacím pro-
striedkom je zborový spev. Tak teda: Pohov! Fajčiť povolené! Spievať!
Do zjedenia!

Milan lECHAN

Jarda KODýTEK

PREšOVSKÉ čAPAšE
(neodolateľná večerná pochúť-
ka)

Suroviny:
 • 1 puškvorec obyčajný
 • 4 litre balzamikového octu
 • otvárač na konzervy
 • 3 tinospórysrdcolisté
 • kačacie prsia trojky
 • 1/5 nátržníka vzpriameného
 • Dámsky sprchovací gél

Postup:
Cestoviny varíme, kým nie sú na 
cimpr-campr, potom ich bez par-
donu polejeme opaľovacím ole-
jom, zapravíme škvarky a pečieme 
v rúre vyhriatej na 200 stupňov 9 
hodín. Na záver položíme na každú 
porciu volské alebo kravské oko 
a ozdobíme fialkami.
Dobrú chuť vám naháňam!

Teodor von šAlJAPiN, originálny 
gastrosólista v. r.
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Viete, čo urobí holandský futbalista ako prvé, keď 
príde na ihrisko? Ochutná, či je dobrá tráva.

Marcel FORGáč

- Včera som sa, človeče, bavil 
štyri hodiny s jednou prekrásnou 
ženou.
- Áno, a čo ti povedala?
- Povedala, že nie.

Najhoršie je, keď je niekto obézny a pritom ešte tučný
Miloslav šiMEK


