BUMERANGY VšETKýCH KRAJÍN, VRáťTE SA!
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Eduard KUKAN,
poslanec Európskeho parlamentu, bývalý minister zahraničných
vecí a dlhoročný diplomat.

humoristicko-satirický dvojtýŽdenník
ROčNÍK V, 23. Február 2019 / sAMOSTATNE NEPREDAJNÉ

Ruské príslovie: Na lúke nádeje sa pasie mnoho hlupákov.
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❶ Poznáte nejakú (máte nejakú
vlastnú) definíciu humoru?
Humor pre život je to isté, čo soľ pre
jedlo. Ako by sme dopadli bez soli, to
nám najlepšie vysvetlila známa ľudová
rozprávka. Život bez humoru by bol suchý, prázdny a na nevydržanie.

❷ Stala sa vám niekedy humorná (veselá) príhoda, ktorá by
mohla pobaviť aj našich čitateľov?
Počas môjho služobného pôsobenia
v New Yorku som bol raz na noblesnej
večeri u švédskeho veľvyslanca. Všetko
bolo fajn, hostia sa dobre bavili. Ale ako
čas plynul, jeden z obsluhujúcich bol
viditeľne čoraz neistejší. Ťažko chodil,
potkýnal sa, bolo jasné, že je spoločensky unavený. Hostiteľka si ho gestom
zavolala k sebe a dala mu do rúk papierik, na ktorom bolo napísané: „Ste úplne na mol. Choďte okamžite domov!“
Čašník si ho pozorne prečítal a… potom
ho položil pred hlavného hosťa.

❸ Ktorá oblasť spoločenského
života je podľa vás najväčším
inšpirátorom humoru?
Celkom isto politika. Bohužiaľ!

❹ Ak máte - mohli by ste nám
prezradiť rebríček:
a) najveselších politikov
b) najsmiešnejších politikov?
Podľa mňa bol najvtipnejší a najveselší
politik Milan Kňažko. Najsmiešnejší politik je Andrej Danko.

❺ Máte obľúbenú anekdotu?
Mám rád suchý, cynický humor. Typu:
Istá lady Hamilton zbožňovala anglického spisovateľa G. B. Shawa. Raz mu
po poslíčkovi poslala odkaz: „Lady Hamilton bude zajtra večer sama doma.“
Shaw nelenil a hneď na ten istý papierik napísal: „G. B. Shaw tiež.“

❻ Stali ste sa niekedy objektom
žartovania? Ako to na vás pôsobilo?

Keď som sa kedysi dávno učil hrať tenis, bol som veľmi nešikovný. Moji priatelia nešetrili vtipnými poznámkami
o mojej nešikovnosti a nemohúcnosti.
Veľmi sa na tom bavili. Znášal som to
celkom dobre, lebo nemám problém
robiť si žarty sám zo seba. Skôr to pôsobilo motivačne, makal som viac, aby
som sa to rýchlejšie naučil.
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❼ Je pre vás humor nevyhnut-

pokračovanie na strane II…

Ján Heinr
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nou súčasťou života, alebo sa
bez humoru pokojne zaobídete?

Humor je v mojom živote veľmi dôležitý. Politici aj diplomati sú pri ťažkých
rokovaniach a na oficiálnych zasadnutiach príliš seriózni, a preto keď niekedy
zahlásim niečo žartovnejšieho, tak sa
každý rád usmeje a uvoľní sa. Len treba
vedieť rozpoznať, kedy je správna chvíľa na takéto poznámky.

❽ Chcete sa sám seba na niečo
opýtať? Ak áno, dajte si na svoju
otázku aj odpoveď.
Teraz často zabúdam. A keď sa mi to
stane, spytujem sa sám seba „Čo som
to vlastne zabudol?“ A odpoveď znie
„Vidíte – neviem!“

Z domova i priľahlého pohraničia
Ako omyl sa ukázala správa, že by sa upratovačka na istom slovenskom ministerstve dožadovala
svojej účasti na nedávnej kontroverznej medzivládnej konferencii v Marrakéši. Menovaná Mária
Cinknutá z Lakšárskej Novej Vsi uviedla, že to, čo počul istý vedúci odboru, ktorý nechce byť
menovaný ani falošným menom, ani nadávkami, bolo jej stanovisko k výplate odmien za odpracované nadčasy. Údajne sa vyjadrila, citujeme v pôvodnom záhoráckom znení: „Očúvaj panáčku,
né aby si na mna skúšal nejaké pochvalné uznání! Ked mám dostat, co mi patrí, tak nech sú to
enem porádné peníze – jednoducho Mara – cash!“
Stanislav Verešvárský

KAZATEĽ

Prečo je naša krajina bez ideálov? Lebo
politici ideály sústavne odhadzujú a radoví občania ich sústavne strácajú.

Víno pije
vodu káže
je to majster
kamufláže!

V

slovník (takmer) cudzích slov
Slovník cudzích slov nás ľahko poučí,
že ide o pohlavnú zvrátenosť, pri ktorej
sa postihnutý pohlavne ukojí utrpením
z trýznenia spôsobovaného mu osobou
druhého pohlavia.
Tento druh masochizmu nás v tejto chvíli
nezaujíma. Nie sme erotický časopis, nie
sme ani odborný časopis, ktorý by sa
zaoberal nejakými úchylkami. Nás zaujímajú len úchylky smerom k humoru,
alebo všeobecne k dobrej nálade. Dnes
nás bude zaujímať masochizmus trochu
väčších rozmerov, tzv. masochizmus národný, masochizmus, ktorý podporuje
akúsi hru na utrpenie. Ľudia sa chcú mať
lepšie, chceli sa mať lepšie za feudalizmu,
za kapitalizmu, chceli sa mať lepšie za komunizmu, pretože im stále niečo prekážalo. Raz to bol feudalizmus, neskôr kapitalizmus aj komunizmus. Chceli sa jedného,
druhého aj tretieho zbaviť a tak trpeli, až
sa dostali k poznaniu, že „čím horšie, tým
lepšie“ – jedným slovom s pádom toho
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ktorého režimu si spájali svoje vyhliadky
na lepší a blahobytnejší život.
V anekdote také niečo pochopí aj inteligentný pes. Mohla by voľne túto situáciu
ilustrovať, aj keď jej pointa je optimistickejšia ako to poznáme z bežného života.
Tak teda – pán Novotný má hovoriaceho
psa. Ide s ním do krčmy a tam uzatvára
stávky, že jeho pes dokáže hovoriť. Pes
však mlčí. Pán Novotný mu nadáva, vyhráža sa mu, ale pes nič. Pán Novotný
musí zaplatiť všetkým, čo sa stavili, vezme
psa a ide domov. Po ceste mu nadáva:
„Ty si ma úplne zničil! Prečo si mi to urobil?“
Pes sa naňho opovržlivo pozrie a vraví:
„Ty blázon. Vieš si predstaviť, koľko zajtra
vyhráme peňazí?!“
Nuž a my sme zažívali v celých našich

Ján Grexa
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Klement Gottwald reční
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Radek Steska

dejinách niečo podobné. Akýsi druh masochizmu. Dnes je zle, ale počkajte zajtra!
Malo to vyzerať, že ak by už bolo tak zle,
že by nemohlo byť horšie, malo nastúpiť
zákonite niečo lepšie – mala prísť akási
vopred nedefinovaná blaženosť, akési
východisko, niečo takmer nadpozemské.
A tento druh masochizmu pestujú mnohí
aj dnes. To vidíme na rôznych druhoch volieb. A to už je teda riadny posun, pretože
voľby sú slobodné a demokratické. Ale
počúvajte ľudí, akí sú nespokojní s tým, čo
si sami navarili. Možno tak volili, aby bolo
stále horšie a horšie, teda opäť sa vracia ten starý dobrý masochizmus. A keď
bude najhoršie, nastúpi niečo nepredstaviteľne krásne a neskutočné. Nuž a realita
je taká aká je, pretože blaženosť sa nekonala, nestal sa zázrak, nenastúpil režim,
alebo spoločenský poriadok, pre ktorý
by sa oddalo niečo obetovať, pre ktorý by
sa vyplatilo neúnavne a tvrdo pracovať,
nedostavila sa dôvera. Nielen že sa nedostavila, vytratila sa, alebo sa neobjavili
ľudia, ktorí by jej boli hodní. A tak národ
čaká a mocní robia všetko pre to, aby
toto nechutné heslo, tento nechutný sebaklam mohol ďalej prežívať. Nikto nevie
dokedy. Koľkokrát má byť ešte horšie, aby
bolo konečne lepšie, alebo aspoň dobre?
Možno čakáme na zakliatych rytierov,
možno na zásah z vesmíru, alebo hádam len na takého malého slovenského
Einsteina, ktorý nám vymyslí vzorec, aby
už raz konečne bolo len dobre a lepšie.
Ak taký vzorec vôbec existuje a ak bude
aplikovateľný na podmienky slovenského
politického a ekonomického poriadku.
Ale aj tak, viete si predstaviť, ako to v tej
anekdote vyzeralo na druhý deň v krčme?
Píše Miroslav VICO
Kreslí Fedor VICO

Aj kameňom mudrcov
možno rozbiť hlavu.

SNEH PADAL CELÚ NOC…

Keď má komunista ťažký splín, má si
doma pustiť iba ruský plyn!
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8.00 Postavil som si snehuliaka.
8.10 Feministka z vedľajšieho domu sa
opýtala, prečo som radšej nepostavil
snehuliačku.
8.15 Postavil som snehuliačku.
8.17 Susedka feministka sa vracala domov
a sťažovala sa, že tie bujné prsia
budú negatívne ovplyvňovať ostatné snehuliačky, ktoré takto obdarené
nie sú.
8.20 Manželský pár gejov odvedľa išiel
okolo a zasyčal, prečo som radšej
nepostavil dvoch snehuliakov.
8.22 Transgender… sa ma opýtal, prečo
som radšej nepostavil osobu len
jednu, ale s meniteľným orgánom.
8.25 Vegánska rodina z konca ulice ma obvinila z plytvania a sťažovali sa, že
mrkva je jedlo a nemajú sa ňou ozdobovať
postavy zo snehu.
8.28 Pred chvíľou ma niekto označil za fašistu, pretože tí dvaja snehuliaci sú
bieli.
8.31 Moslim, ktorý žije na druhej strane ulice trvá na tom, že snehuliačka by
okamžite mala byť zahalená burkou.
8.40 Susedka feministka zasa vyšla von, že
vraj musím tú snehuliačkinu metlu
odstrániť, pretože by si to niekto mohol vysvetľovať tak, že žena by mala

Tomáš Janovic

byť v domácnosti.
8.42 Prišli policajti, že vraj niekto volal, že
moji snehuliaci ho urážajú.
8.43 Pred chvíľou prišiel z radnice referent,
čo má na starosti sexuálnu
rovnoprávnosť a vyhrážal sa mi, že ma
môžu odtiaľto vysťahovať.
8.45 Práve dorazila televízia. Pýtajú sa, ako
sa pozná rozdiel medzi
snehuliakom a snehuliačkou. Vravím, že
podľa tých snehových gúľ.
Označili ma za sexistu.
9.00 V dopoludňajších správach som prezentovaný ako podozrivý element,
potenciálny terorista, rasista, homofób, necitlivý delikvent voči zrejmým
menšinám, ktorý chcel využiť zložitú poveternostnú situáciu na
podpichovanie spoločenských nepokojov.
9.10 Opýtali sa ma, či som mal nejakého
spolupáchateľa. Prišli zo sociálky
a odviedli moje deti.
9.29 Krajne ľavicoví demonštranti, urazení
všetkým, čo som spáchal, teraz
pochodujú po našej ulici a žiadajú, aby ma
okamžite zatkli, odsúdili a prísne
potrestali.
Morálne ponaučenie: Tento príbeh nijaké
nemá.
Je to len odraz sveta, v ktorom dnes žijeme
a bude to stále horšie.

Pavel Taussig

NA CESTÁCH

ZBOJ
Vraj, navaľ prachy,
veď mám dlhov fúru!
Nemohli by ste ma, prosím,
ozbíjať na faktúru?
Emília Molčániová

OPATRNE

Námraza nie je prob
lém,
ale pripravte sa na
to,
že na cestách bude
nával
prezidentských ka
ndidátov.
Eva JarábkováChabadová
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SPRÁVY
SLOVENSKEJ
MALEJ
STRANY

TIEŇOVÁ VLÁDA
(bum-jpp) Po dlhých váhaniach a tiež na
základe tlaku svojich priaznivcov sa na
sneme Slovenskej malej strany rozhodlo
o vzniku tieňovej vlády tohto zdanlivo
malého politického subjektu, ktorého
význam si dnes ešte ani nevieme dostatočne doceniť.
Čo je to však tieňová vláda, je ťažko jednoducho definovať. Necháme teda na
každého, nech si tento pojem definuje
sám.
„Tieňová vláda môže byť taká, ktorá

Fero MRÁZ

UFO GRAMY
Tom áša Majerníka

Len čo sa moji rodičia dozvedeli, že som bol obeťou únosu, neodkladne začali konať – dali do prenájmu moju izbu.
Woody Allen, americký režisér, herec a scenárista

OPADALI SAMY
rse,
V predajniach potravín na Ma
nech už je zima či leto,
v regáloch objavíš všeličo,
sušených slivák tam nieto.
UFÓN BOL POD PAROU
Policajti stopli UFO.
Než mu dali fúkať,
nasadil si šupiny,
zmizol im sťa šťuka.
Jarda Kodýtek

je v tieni – a môže byť v tieni kadekoho a kadečoho. Naša strana sa napriek
tomu na svojom zasadnutí rozhodla
takú tieňovú vládu vytvoriť. Nie sme
horší ako ostatní, sme iba menší, preto
naša vláda musí byť minimalizovaná.
Už len toto by mohla byť veľká výhoda,
pretože v prípade úspechu vo voľbách
by bola svojou malosťou jedinečná.
Preto bude našou prioritou neustále
znižovať počet ministerstiev až kým tieto nezaniknú úplne a SMS by tak vládla
bez nich aj bez ministrov. V súčasnosti je
počet našich schopných ľudí obmedzený, ale to ešte neznamená, že by mali
byť obmedzení aj jej ministri. A hlavne
sú to kamaráti, takže si navzájom nebudú prekážať“ – povedal na úvod zjazdu
predseda prípravného výboru, ktorý bol
dlho v tieni politického diania.
No a potom už nasledovali voľby, po
ktorých predstavil nových ministrov
tieňovej vlády, pričom ich mená ostali
v anonymite.
O predsedovi vlády sa rozhodlo jednoznačne a nielen preto, že je najmenší.
Ide totiž o osobnosť výbušnú, pohyblivú
a nekompromisnú a sebestačnú (na obrázku vľavo hore).
Niektoré ministerstvá sa zlúčili, aby ich
bolo čo najmenej. Ministerstvo zahraničných vecí sa zlúčilo s ministerstvom
obrany, pretože, ak by sme sa mali niekedy brániť či nedajbože útočiť, musí
byť jasné pred kým máme byť v strehu,
z ktorej svetovej strany nám hrozí nebezpečenstvo. Kvalifikácie doterajších
ministrov sa teda musia prekrývať (tieňový minister v strede v hornom rade).
Ministerstvo financií bolo zlúčené s ministerstvom hospodárstva. Veď o čom
je hospodárstvo – o peniazoch. A je ich
dosť, ako vidno na vyčnievajúcom mešci,
plnom príjmov z európskych fondov (na
snímke vpravo hore).
A kultúra samostatné ministerstvo
nepotrebuje, nemá čo riadiť. Divadlá

si sami robia repertoár, vydavateľstvá
majú vlastné edičné plány, hudobné
skupiny si môžu hrať čo chcú, výstavy
organizujú galérie – všetci potrebujú len dostatok peňazí, aby mali za čo
svoje aktivity realizovať. Teda ministerstvo kultúry ostalo bez kresla (prázdny
rámček vľavo v strednom rade).
Ministerstvo vnútra musí ako jediné byť
transparentné, a preto sa nedá s nikým fuzovať. Nesmie sa skrývať v tieni.
Musí byť aj vnútri morálne, policajtov
musí poslať do ulíc a vziať pochôdzkarom autá, mestskí policajti by mali byť
v meste a nie v kanceláriách a musia
trvať na tom, aby sa im rozhlas neplietol do práce a nevaroval nespratníkov
pred radarmi na cestách po každej relácii. A minister (v tomto prípade žena) je
v prípade potreby pripravená kdejakému zbojníkovi podsypať pod nohy hrach

(v druhom rade v strede).
Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka bolo zlúčené s ministerstvom životného prostredia. Keď bude
v poriadku poľnohospodárstvo a vidiek
(vrátane miest – veď to je u nás vlastne
tiež vidiek), bude v poriadku aj životné
prostredie (v druhom rade vpravo).
Ministerstvo školstva má toho dosť aj
bez nejakej fúzie – škola je takmer na
každej dedine (o mestách nehovoriac),
do toho sa pletie veda a výskum, a najproblematickejšia časť ministerstva je
šport a samozrejme športovci – jedni
skáču, iní sa lyžujú alebo bicyklujú. A to
všetko je potrebné akosi koordinovať –
aby nám cyklisti nelyžovali a lyžiari nehádzali diskom na futbalovom ihrisku
počas zápasu a pod. (v spodnom rade
vľavo).
Zdravotníctvo musí byť spravodlivé pre
všetkých, tak bude pod jednou strechou
so spravodlivosťou, ktorá musí dohliadať na to, aby nejaký lekár náhodou
nevzal od pacienta košík jabĺk, alebo fľašu koňaku. Na skutočnú korupciu a zločinnosť aj tak nemajú dosť síl ani nijaký
dosah. Tak nech aj právnici pomáhajú
v nemocniciach liečiť. Nakoniec doktor
ako doktor, MUDr. či JUDr. (v dolnom
rade v strede).
No a nakoniec doprava, výstavba, práca,
sociálne veci a rodina – to celé sa zmestí
pod jednu strechu. Stavajú sa diaľnice
pre dopravu, vlaky na našich tratiach
chodia stále rýchlejšie, aj keď je fakt, že
s každým zrýchlením narastá aj meškanie. No ale frflať môžu len tí, ktorí túto
dopravu nemajú zadarmo (v dolnom
rade vpravo).
Tak teda vyzerá tieňová vláda, postavená Slovenskou malou stranou. Ostáva
len dúfať, že raz vyjde z tieňa, aby nás
mohla viesť do svetlej budúcnosti.

-mv-
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Pokračujeme v publikovaní aforizmov Milana Kendu, ktoré sú
v knižke s názvom Aforoaféry (predstavili sme ju v č. 2) radené
podľa rokov vzniku.

PF

(franc. pour félic
iter) je v spojení s letopoč
tom skratka
blahoprajnej
novoročnej
formulky. S lás
kavým dovolen
ím autorov
pokračujeme v
publikovaní tých
to malých
súkromných di
elok (a donedá
vna i celkom
intímnych s
provokatívnym
obsahom,
ktoré autori do
redakcií radšej
ani neposielali), ktoré si
od nepamäti
vymieňajú
medzi sebou
znám
lého roka. Odke i na sklonku uplynudy však funguj
e internet,
tak v poštovej
obálke už iba
zriedkavo.
Ak teda máte
vo svojej zbier
ke
alebo inak zauj
ímavé novoroče vtipné
nky, ktoré
by mohli zaujať
aj našich čitateľ
ov, prosíme o ich zaslani
e do redakcie.

Milan Kenda/ AFOROAFÉRY 1964

•• Pocit, že urobil dieru do sveta máva najčastejšie krt.
•• V ústave boli všetci bádateľmi. Jeden bádal, ostatní ho
pobádali.
•• Najrovnejšiu chrbticu mávajú obesenci.
•• Dve veci si nikdy neodpustil: Byť pri tom a pritom biť.
•• Ak stratíme hlavu, môžu nám ju nájsť iba tí, ktorí ju zatiaľ
majú.
•• Na vedľajších koľajach zvyčajne nedochádza k zrážkam.

Jarda Dostál

Kornel FÖldvári

Miroslav MOTYČÍK

Vedúcí úloha

Vedúcí úlohu strany
sme chvála Bohu od
stráňili.
Bohužel ale, ze šeckýc
h stran,
(aš sa to fčil bójím vy
slovit)
oligarcha, politik, prok
urátor, policajt, sudca,
mafián…
dedo Pejo

Bobo Pernecký

On jej:
- Odkedy ťa poznám, drahá, jednoducho nemôžem spávať. A to som na strašidla
v živote neveril.

Jan BurIan

Z pražské kavárny
Jelikož byla moje kavárna o svátcích zavřena, stláskal jsem
kromě nejrůznějších pochutin, laskomin a pokroutek o vánocích také neobyčejné množství filmů. Zejména pohádky a také
nějaké ty romantické americké slaďárny. Na obrazovce se vyskytovaly nadpřirozené bytosti, kouzla a čáry, zázraky, různé
triky s časem, minulost se mísila s budoucností, Lotrando se
Smrťákem – ať už ho hrál Lohniský nebo Brad Pitt – a jelikož
jsem filmy konzumoval v neobvykle velkém množství, chvílemi
jsem nevěděl, kde a čí jsem. Příběhy mne tak vtahovaly, že jsem
si po skončení filmu musel zvykat, že je konec roku 2018, že
nemám proutek, jehož mávnutím udělal bych něco neobyčejného až kouzelného. Zblbnul jsem natolik, že když jsem upustil
na zem kompot, čekal jsem notnou chvíli, že sklenice skočí mi
zas zpátky do ruky nebo že se rovnou vrátí čas. Nepomohla
ale kouzelná hůlka, nýbrž smeták. Tak konec vánočních filmů,
nastává próza všedních dní…
A v kavárně zas otevřeli. Při družném hovoru mezi přáteli uvědomil jsem si, že se nějak vytrácí blbá nálada. Je báječné být
mezi lidmi, kteří mají stejný názor na věci a dění okolo nás, pře-

Josef Kobra-Kučera

devším pak na osobu premiéra a jeho strany a na hlavu státu.
Ano, před třiceti lety jsme měli jednoho jasného nepřítele a to
nám dohromady dávalo nějakou naději a cíl. Pak přišly zmatené časy, kde nepřátel bylo nějak moc, rozlezli se do všech stran
a beznaděj zaplnila všechno kolem.
A nyní rýsuje se nám zas jeden společný nepřítel, byť ta saň má
více hlav… Sláva, bude líp.
f.

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

Pre Bumerang: Konstantin Kazančev, Ukrajina

••Sú ľudia, ktorí nikdy neurobia veľa ale vždy majú veľa z toho, čo sa urobí.
••Menej je niekedy viac, ale mála nie je nikdy dosť.
••To, že manželia majú milenky a manželky milencov je len dôsledok uposlúchnutia starého dobrého odporúčania, že všetko treba brať s rezervou.
••Tí, čo nevedia napočítať do troch, sú so všetkým raz-dva hotoví.
Ľudo MAJER

Václav Veverka

Radek Steska
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Lekár: „No, dnes už je to oveľa lepšie,
ako pred týždňom, pán Bondy. Máte
síce ešte trochu opuchnuté nohy, ale
z toho si už nič nerobím.“
Bondy: „Ja vám to verím, pán doktor.
Keby ste mali opuchnuté nohy vy, tak
ja by som si z toho tiež nič nerobil!“
•••
Telefonuje pán Katz lekárovi:
„Haló? Tu je Katz. To ste vy, pán
doktor?“
„Áno, práve obedujem.“
„Ja by som vás veľmi prosil, keby ste
k nám okamžite prišli. Náš Davidko
prehltol päťkorunáčku.“
Pani Katzová, ktorá stojí pri manželovi,
doňho strčí a zašeptá:
„Čo to vravíš? Päťdesiathaliernik!“
„Čo? Aha, tak môžete pokojne
doobedovať, pán doktor! Môžete si
pokojne vyfajčiť aj cigaretu. Vôbec
to neponáhľa. Ide nakoniec len
o päťdesiat halierov.“
•••
„Pán továrnik, vraj vám vaša pani ušla
s vaším šoférom? Je to pravda? Tak to
vás teda ľutujem…“
„Áno, áno, je ho škoda. Bol to veľmi
šikovný šofér.“

Let us lift!
(Dzime kradnút!)
Dzime kradnút, podpuácat,
po ramenách poplácat.
Bes úplatku aňi krok,
neprežil bys mjěsíc - rok.
Každý dává, každý bere,
a ňikeho to uš nesere.
Od huavy aš po paty,
od úplatkú záplaty.
Za komoušú enem chovňí,
fčilkaj sme si šeci rovňí.
Ňekerí aj víc neš rovňí,
ze štátu si rádňe šlohňi.
Jě to norma mezi nama,
robota tá nezíská sa celkom sama,
najlepší jě s úplatkama
a bes stresu menší dráma.
Že neňi hore korupcia,
tak proč prúserú erupcia?
Prachy tečú zhora, zdola,
a s tebja robjá enem vola.

•

Tak co prostý čovjěk robit má,
zavre oči, bude tma.
A bude držat hubu, krok,
aby prežil ten mjěsíc a možná rok.

Ž IDOVSK é
ANEKDOTy

Dědo Pejo

K
ITOČNÝ ZVY

UŽ

jí,
Za kým niekto sto
aj čert sa ho bolášjí!JARÁBEK

Rasťo Visokai

Miku

Kontakt
Teleskopy napredujú,
v naháňačke za hviezdami,
celé ľudstvo vyskočilo,
vo vesmíre nie sme sami!
Kontakt už bol nadviazaný,
naplnia sa dohady,
z vesmíru už prišla zpráva
„Nie sme na Vás zvedaví!“
Doktor Smirnoff radí

Peter Gossanyi

Když se téměř smrákalo,
před dům ho to lákalo.
Viděl oknem opici,
v tmavomodré čepici.
Vzniklo v něm v zápětí
ukrutné napětí.
Z nízkého balkonu seskočil,
kolem své osi se otočil,
pak se na opici vrhnul,
čepici ji strhnul - a zdrhnul.

Dobre padne vodka, keď ti príde na pomoc,
veľmi dobre chutí účinkuje hneď,
po nej ale často netrafíš späť domov,
tak si radšej hľadaj iný amulet.

Wurzel uteká cez ulicu ku Kohnovi.
„Ty, Kohn, pred hodinou mi volali
z pôrodnice! Mám chlapca!“
„Ale? A už vieš, kto je otec?“
„No dovoľ? Ako to myslíš? To je od teba
nehanebnosť, vieš…“
„Ale nerozčuľuj sa, Wurzel. Ja som si len
myslel, že to vieš. No ale keď nevieš, tak
nevieš. To ešte nemusíš hneď hulákať!
A ešte tu, na ulici!“

Text a kresba: Ladislav Belica

Nostalgia

Ani tie rady nie sú, čo bývali:
už nie človek v nich
stojí tesne vedľa človeka,
ale diskrétny odstup
vedľa diskrétneho odstupu…
Marián Hatala

Vlado Mešár

Krajčír: „Pán Fuchs, ešte ste mi dlžný
za dva obleky a za kabát – a dnes
som sa dozvedel, že ste si dali šiť
šaty u môjho konkurenta a že ste mu
zaplatili. To nie je od vás pekné, to
musíte uznať!“
Fuchs: „No prepáčte, kto to povedal, že
som zaplatil? To je hnusné klamstvo!
Ja si vyprosujem, aby ma takto niekto
ohováral!“
•••
„Tak som počul, pán Bloch, že ste sa so
svojou ženou rozviedli?“
„To sú len také reči. Na tom nie je ani
trochu pravdy! Kto si, prosím vás,
mohol také niečo vymyslieť? Ach bože,
keby to tak mohla byť pravda…!“
•••
Pán Freund zháňa pre rodinu letný
byt. Zastaví sa na odporúčanie v jednej
horárni a pýta sa horára:
„No a čo by ste chceli za tú izbu, pán
horár?“
„Tridsať korún za jeden deň, pane.“
„Čo? Tridsať? A chliev k tomu nemáte?“
„Na čo potrebujete chliev?“
„No predsa pre toho vola, čo by vám
dal za tú dieru tridsať korún denne!“
•••

Nič tak neuškodí autu ako keď si
sused kúpi nové / Renta

v tatrách

Horský sprievo
dca hovorí
účastníkom výpr
avy:
- Tu z tejto skaly
pred rokom
skočilo jedno mla
dé dievča.
- Vari z depresie
? – pýta sa
staršia pani.
- Nie, z Bratislavy
.
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ŽAlOBABY

Kniha, ktorú si (už) nekúpite

Bojím sa, že žijú večn
e!
Majú zvláštnu vlohu.
Aj po smrti donášajú
na nás Pánubohu…
Milan Hodál

Český dramatik, dramaturg, novinár, redaktor. Vyštudoval Filozofickú fakultu UK v Prahe. Bol redaktorom Literárnich novín a spolupracoval s exilovým časopisom „Svědectví“ Pavla Tigrida, bol dramaturgom divadla Semafor. V roku 1969 emigroval do Spolkovej
republiky Nemecko a tam pracoval v mníchovskom vysielači Rádia
Slobodná Európa. Po návrate z exilu moderoval spolu so svojím synom Martinom v Českej televízii diskusnú publicistickú reláciu „Sněží“. Je autorom kníh: „100-letý kalendář“, „Vražda v redakci“, „Nový
dekameron“ a ďalšie. V roku 1964 mu vyšla kniha „Ptáče a vědma“,
z ktorej prinášame niekoľko ukážok.
Milan SCHULZ – Ptáče a vědma
(6. 4. 1930–20. 1. 2014)
Československý spisovatel, Praha, 1964
Ilustrácie: Bohumil Štěpán

Má knihovnu velké ceny.
Přes celé dvě stěny.
Je tu
mnoho slavných hřbetů,
které umní muži
vyvedli v plátně nebo v kůži.
A takhle
celé dvě kulturní stěny
(veliké ceny),
všechny ty knihy, jež národy mají rády,
stojí už po věk celý
ke svému majiteli
zády.

Marián Bachratý

V krčme si podnapitý muž uprene
prezerá dvoch chlapíkov pri vedľajšom stole a nakoniec mu jeden z nich
hovorí:
- Žiaden strach, nie ste opitý. My sme
dvojičky.
- Čože, všetci štyria?

•••

Rozprávajú sa dve klebetnice:
- Naša suseda vyzerá po tej chorobe
tak zle, že je až radosť na ňu pozerať.

Proč si asi
běžců masy
prošoupaly tretry?
Utíkali podle šipky:
Běhna 4 kilometry

Když čtenářů velká síla
ze všeho žádá nejvíce
z intimity vzešlá díla,
měla by vycházet edice,
po niž by osvědčené svazky
ve jménu vášne, nevěry a lásky
přepsány byly velmi jemně.
První díl
ROZRUŠENÁ ZE MĚ

Když noc je vlahá
a dívka se v řece koupe nahá,
zdalipak i tehdy
okouni
jen okouní?

Miestny rozhlas na Záhorí

- Pozór, pozór, mimorádné huasení. Našéu sa občansky prúkaz, kdo ho
straciu, nech si proň dojde na obecný úrad… počkajte, podzívám sa, čí to je…
jebémci, šak to je múj. Konec mimorádného huásení!

Jan Tomaschoff

Vážny problém

KRITIK

Tak už je koniec pornu!
Nadišlo jeho storno.
Zjazd rieši vážny problém:
Má to byť pornô, či pôrno?
Roman Jurkas

Milan Kenda

akuje,
Nerád sa vraj op
,
keď sa chytí pera
ára,
ov
a tak dneska oh
a.
koho chválil včer

Alojz Čobej

Jedného dňa stretol slávny ruský
spisovateľ Lev Nikolajevič TOLSTOJ
v Moskve policajta, ktorý viedol do
väzenia nejakého občana. Zastavil
ho a vraví:
„Kam vedieš toho úbožiaka?“
„Do väzenia.“
„Vieš čítať? Čítal si niekedy bibliu?
„Čítal, vaše blahorodie.“
„A to si tam nečítal, že máme odpúšťať násilie aj urážky a že máme
milovať svojho blížneho ako seba
samého?“
Policajt bol chvíľu zarazený a zrazu
na Tolstého vyhŕkol:
„A čo ty, ty vieš čítať?“
„Samozrejme!“
„A čítal si niekedy policajné predpisy?“
„Nečítal.“
„Tak vidíš, keby si ich čítal, tak by si
išiel svojou cestou a neplietol by si
sa mi do toho.“
•••
L. N. TOLSTOJ bol poverčivý a pri
rôznych príležitostiach zistil, že číslo 28 hrá akúsi úlohu v jeho živote.
Narodil sa 28. augusta 1828 a 28.
sa tiež ženil. Roku 1910 mu jedného
dňa povedal jeho syn:
„Dávaj si pozor, otec, tento rok budeš
mať 82 rokov a číslo 82 je obrátene
28!“
„Naozaj, dobre, že si mi to pripomenul.“
A naozaj, v tom roku L. N. Tolstoj
zomrel.
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Spisovateľ Svatopluk TUREK mal
občas so svojím menom problémy.
Stalo sa to na jednom priateľskom
posedení v klube spisovateľov, že si
satirik V. Lacina posťažoval:
„Na poslednom zasadnutí ústredného výboru Zväzu československých
spisovateľov som mal ťažkú situáciu.“
A keď sa ho priatelia so záujmom
vypytovali prečo, odpovedal Lacina
nevinne:
„No, ja neviem, ako by sa vám diskutovalo, keby vedľa vás po ľavej ruke
sedel Tatarka a na druhej strane Turek.“
•••
Prvý povojnový prezident USA Truman, ktorý už dávno zomrel, poprosil
po mnohých rokoch Boha, aby ho na
chvíľu pustil späť na Zem, aby zistil,
ako sa darí jeho vlasti. Boh súhlasil.
A tak Truman ide do jedného baru
v New Yorku. Objedná si whisky
a pýta sa barmana, čo je nové, ako
ľudia žijú, ako sa vzmáhajú USA, aké
majú problémy.
Barman sa čuduje a hovorí: „Aké
problémy? Sme predsa jedna veľká
krajina a všetko okolo nás je naše.“
Truman: „Ako to? A čo Irak, Afganistan, Sýria?“
Barman: „To všetko je už naše.“
Truman: „A čo Európa, Afrika a celý
Blízky východ?“
Barman vytiahne spod pultu glóbus
a pyšne mu odvetí: „Veď vám hovorím, že sme svetová veľmoc! Celý
svet je náš!“
Truman je potešený, pyšný a spokojný. Objednal si ďalšiu whisky, vypije
ju a obráti sa na barmana: „Tak vám
veľmi pekne ďakujem. Čo platím?“
Barman: „Jeden rubeľ a dvadsať kopejok.“
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Perličky
zo školy

kolia

ao
• Zbytočne kvety netrháme. Radšej ich pozorujeme ako schnú.
• Kvety majú prepestré kvety
a lákajú k sebe ženy.
• Húsenice v šaláte pred jedlom
riadne vykúpeme.
• Fazuľa je veľmi chutná. Jem
ju rád, pretože musím.
• Cesnak je zdravý pre ľudí, ale
spoločnosť ho neznáša.
• V zime bývajú najväčšie fujavice a orangutan.
• Parník sa na vode udrží len vďaka tomu, že jeho povrch je menší než povrch rieky.
• Skafander je prístroj, ktorý
nosia podvodníci, aby sa neutopili.
• Gejzír je vodopád, ktorý tečie
smerom hore.
• Most slúži na to, aby pod ním
tiekla rieka.
• Niekoľko geologických vrstiev
tvoria súložia, ktoré sú na seba
naskladané.
• Bystrina dostala meno od
toho, že v nej tečie čistá voda.

VERŠÍČKY
NA ŠKOLSKÉ
PERLIČKY

Keď o kilo kilometer
schudne, tak je z neho meter.
Na hladine vody kameň
letokruhy tvorí v lete.
Aj v zákrutách šírenie sa
svetla býva priamočiare.
nie som slabý, pretože viem
rozbiť silné okuliare.
Ludolfovým číslom pí z viet
vypípeme hnusné slová.
Jednoduchým bol stroj, ktorý
jednoducho nefungoval.
Najčastejšou z chorôb v štáte
Katar katar by byť mohol.
Čert jazdiaci na koni vie
ostrohy si spraviť z rohov.
Z polystyrénu vie sochár
sochu snehuliaka stvoriť.
Zo všetkých hôr vyrúbané
neboli len prvohory.
Vodík je plyn, ktorému sa
všade veľmi dobre vodí.
Keď na kravu prší, tak v jej
mlieku býva veľa vody.
Keď sa žiak naučí písať
pisoár sa z neho stáva.
Pravicovým politikom
nemôže byť žiadny ľavák.

Jozef BILY

ŽelezniČné uzly laca tormu

Nevyhrážajte sa manželke rozvodom, ak jej nechcete urobiť radosť / G. B. Shaw
AKO SI VYROBIŤ PROBLÉM

nevera
Majú sa Briezky za nevesty.
Zelený závoj na tvári.
Šelestia s vánkom biele vesty.
Nevesty Brestom ustlali.
Tiahnu sa Briezky k prstom Brestov,
Siahnu im Bresty pod vesty.
Poplietol Brest si Briezku s Lieskou,
Zbavil ju dobrej povesti.
Po tvári Briezka Bresta plieska.
Lieska je z toho hotová.
Zadrela sa jej v dlani trieska,
Ku Brestu lásku pochová.

Prechádzate životom bez akýchkoľvek problémov a začína vás to
riadne nudiť? Preto si problém jednoducho vyrobte.
Stačí napríklad najbližších päť rokov nenavštíviť daňový úrad, pozvať
nečakane manželku na rozvodové konanie, stať sa šéfom militantného hnutia alebo sa nahý skrývať v kroví pred škôlkou. / -ch-

Milan LASICA+ Július SATINSKÝ

••Prehnaná hygiena plodí pochybnosti
••My potrebujeme ženu, ktorá bude slobodne variť, prať,
žehliť… slovom, rozvíjať sa.
••V lese je tak krásne, nemusíte ani vedieť plávať.

IDEÁLNY

Nemá slabosť
nemá chybu
z pozadia ním
iní hýbu.
NÁDEJ

Do paláca
nádej mieri…
Vrátia sa vraj
pionieri!
Ján Heinrich

Bruno Horecký

Elektrárne zamestnajú migranta a pošlú ho odčítavať stavy elektromerov.
Mladý muž, ktorý ešte neovláda dobre slovenčinu zazvoní pri prvých dverách,
kde mu otvorí žena a pýta sa, čo si želá. On pozdraví a hovorí: „Ty mi povedať,
koľko ty urobiť čísla za svetla!“
Žena rozhorčene zabuchne dvere a volá manžela, ktorému sa posťažuje, čo od
nej ten chlap chcel. Manžel otvorí dvere a rozčúlene sa ho pýta: „Hej, čo od
nás chceš?!“ A migrant opakuje svoje: „Ty mi povedať, koľko ty urobíš čísla za
svetla!“
Manžel ho naštvane chytí pod krkom a vyhráža sa, že mu rozbije hubu. Migrant
ale pokojne poznamená: „Keď ty mi nepovedať, koľko vy urobiť čísla, tak príde
chlap, odstrihnú ti ho a tvoja žena musí používať sviečky!“

Inzerát

Šuškajú zvesti po námestí Odrazu Brest je nezvestný.
Zvedenej Lieske karta veští:
-Dvorí Brest Lesnej Čerešni!

Som obľúbený pohrebný rečník. Robím veľmi dobré prejavy. Sú
také dobré, že by ste zatúžili zomrieť, keby som vám ich prečítal.

Zdvorilo dvorí slečne driečnej.
Čerešnička sa červená.
Dostal Brest zálusk na čerešne.
Zelené šteklí ramená.

Podnapitý chlap sa pýta
náhodného chodca:
- Prosim vas, dze še tu da
dobre napic?
- Pôjdete asi minútu rovno,
potom doprava, neskôr doľ
ava a hneď ste
vo vinárni U pijaka.
- Do rici, a to mam calu ces
tu vitrimac bez pijatiki?

Milujú Briezky, Liesky, Bresty,
Čerešne, Hrušky, Maliny…
Nezáleží im na povesti.
Príroda vždy je bez viny.

kritika za každú cenu

Drago MIKA

Timotej Laborecký

Nerozumiem, prečo u nás kritizujú supermarkety za starostlivosť
o mäso, veď sa o neho starajú ako o malé bábätko. Keď začne smrdieť, hneď ho prebalia.

Čertovské obrázky Ľuba RADENU

VIII
DVOJTÝždeň

NA TENTO

Aby ste nestučneli,
varte a pečte výlučne na
ricínovom oleji.
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SVIDNÍCKE HALÁSLÉ
Suroviny:
•• 3 kg mletej rasce (alebo kurkumy)
•• 1 pagaštan konský
•• Žufanu
•• 4 pečiarky ovčie
•• 2 karotky
•• Šminky
Postup:
Sedem litrov žinčice, z ktorej sme
predtým odstránili kosti, uvaríme do
zlatohneda, pridáme teplý kardamón
alebo prihriaty badián. Takto pohlavne
naklonenú zmes 1x obalíme v hladkej
múke a 2x v obrátenej, necháme bublať
50 sekúnd a servírujeme.
Dobrú chuť vám naháňam!
DereŠ fedora vica

š

…a Dere

ka

MIšan
Andreja

René CUKILUKI, CSc.

STARÉ, ALE DOBRÉ

UZÁVIERKA SÚŤAŽE KRESLENÉHO
HUMORU NA TéMU PIVO SA BLÍŽI

Policajti prišli do bydliska cigána vyšetrovať krádež koľajníc. Doma však bola iba
jeho manželka a ich 5-ročný syn. Policajti sa pýtali, kde je manžel, lebo majú podozrenie, že on ukradol koľajnice. Manželka však tvrdila, že koľajnice neukradol manžel, ale ich päťročný syn. Policajti sa tomu podivili a jeden z nich sa pýta:
- Prosím vás, ako by také malé decko dokázalo odniesť také ťažké koľajnice?
A cigánka odpovedá:
- A co take dzecko zna, co je ceške?

Informácia pre karikaturistov:
Jubilejný 25. ročník medzinárodnej súťaže 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. Hlavná 51, 080 01
Prešov. Obálku s kresbami (max. 5) označte heslom
PIVO a na zadnej strane každej práce uveďte meno
a svoje kontakty. Porota súťaže zasadne v pondelok
4. marca a bude akceptovať aj príspevky, ktoré budú
doručené na vyššie uvedenú adresu v tento deň.
Úspešní autori sa môžu tešiť na ceny, diplomy a na
finančné odmeny a samozrejme aj na pivo.

Vtip nám poslal Milan Margicin z Bardejova

Kresba: Mahmudjan Eshonkulov, Uzbekistan

z atletiky

- Sto metrov zabehnem za 8 sekúnd.
- Nemožné, veď rekord je niečo pod 9 sekúnd.
- No ja poznám skratku.

íka
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a vraví:
domov.
- Odvezte ma
sniť?
i to nejak upre
m
te
že
ô
m
A
y.
- Do obývačk

Príde Róm za policajtom
a vraví mu:
- Pan prislušnik, okradľi me.
- A čo ti ukradli?
- Petnac peňaženkoch.

Peter Zifčák

B AČIKOVA
M u DROS c

Angličan ma ženu
a frajirku. Ľubi ženu.
Francuz ma ženu a frajirku. Ľubi frajirku. Žid
ma ženu a frajirku. Ľubi
matku. Slovak ma ženu
a frajirku a ľubi sebe
vypic.

JEDINÁ OTÁZKA
alebo

Vy sa pýtate,
my odpovedám
e

Otázku nám poslal dôc
hodca Koloman
CH. z Oného nad Toryso
u:
Počul som, že dakedy
na jar majú
byť voľ by na prezid
enta Slovenska
a že prezidentom mô
že byť každý.
Keď je to pravda,
tak boli by ste
takí láskaví a dali mi
vedieť, kde sa
mám na tie voľ by
prihlásiť ? Lebo
ja chcem byť prezident
om všetkých
občanov, ktorých poz
nám. A chcel
by som byť aj Kiskov
ým prezidentom, lebo aj jeho poz
nám z videnia.
- Ak by ste chceli kan
didovať, museli
by ste mať vyzbieran
é podpisy občanov. Ale, bohužiaľ, už
je po termíne.
Takže vám asi neostá
va nič iného, než
zbierať centíky na čuč
o a zapiť žiaľ nad
touto skutočnosťou.
A prípadne to
skúsiť o päť rokov zas
a. Držíme vám
(svoje) palce.
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