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humoristicko-satirický mesačník

❶ poznáte nejakú (máte ne jakú 
vlastnú) definíciu humoru?
Definície sa menia a vyvíjajú. Najmä 
v medicíne je to tak, že to, čo platilo 
včera, dnes neplatí a zajtra sa opäť 
zmení. Podľa mňa je humor večný (ale 
nie ako Lenin), je tu od nepamäti, má 
veľmi veľa podôb a vyvíja a mení sa tak, 
ako sa vyvíja ľudstvo.

❷ Stala sa vám niekedy humorná 
(veselá) príhoda, ktorá by mohla po-
baviť aj našich čitateľov?
Mali sme s mojím manželom len veľmi 
malú svadbu v novembri 1982. Zomrel 
vtedy L. I. Brežnev, v podnikoch sa pre
to na znak smútku nesmelo tancovať, 
zabávať sa. Po svadobnom obrade sme 
mali objednaný stôl v reštaurácii na 
Námestí SNP v Bratislave pre 6 osôb, 
chceli sme niečo zjesť a vypiť z ponuky 
„a la carte". Prišli sme do podniku, hlav
ný sa opýtal manžela, ako sa volá a za
viedol nás do nádherne vyzdobeného 
separé salónika. Potešilo ma, aký je môj 
manžel pozorný, lebo o salóniku ani 
o bohatom menu, ktoré nasledovalo, 
som nič nevedela. Najprv nám priniesli 
honosné predjedlo, potom pečenú ka
čicu na pomarančoch, pili sme podpul
tové vína z Neniniec, keď sme boli už 
pri dezerte, prišiel pán hlavný za mojím 
mužom a dôverne mu pošepkal, že de
zert nám naservírujú v reštaurácii pri 
tom stole, ktorý sme si objednali. Sa
lónik sme museli opustiť, lebo konečne 
dorazil z Prahy pre haváriu niekoľko 
hodín meškajúci komunistický papaláš 
so svojou suitou, ktorého čakali a tiež 
sa volal Polák. Tešila nás v ten deň nie
len naša svadba, ale aj to, že Brežnev im 
temer vypadol z truhly, keď ju spúšťali 
do jamy, najviac sme si však užili to, že 
sme zožrali nóbl večeru tomu komouš
skému papalášovi z Prahy a museli mu 
pripraviť niečo náhradné z podradnej
ších surovín.

❸ Ktorá oblasť spoločenského ži-
vota je podľa vás najväčším inšpirá-
torom humoru?
Tých oblastí je veľmi veľa, za totality 
bodovali vtipy politické, vtipy o policaj
toch, neskôr sa objavili vtipy o blondí
nach. Vždy sa pobavím na židovskom 
a škótskom humore (pritom Škóti sú na 
rozdiel od Angličanov oveľa srdečnejší, 
veľkorysejší a vôbec nie sú lakomí…)
Teraz aj keď žijeme v smutnej dobe 
a život sa nám zo dňa na deň zmenil 
s hrozbou fatálnej infekcie, národ (nie
len náš) dennodenne vymýšľa vtipy, 
tvorí videá, posiela fotky s tematikou 

pokračovanie na strane II…
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hesLo dŇa 
v čase 
pandÉmie

Málo cestovať, 
veľa testovať.

Ľudo MAJER

mravouka
Iný kraj
iný mrav…
Iné mysli
iné vrav!

Ján HEINRICH
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koronavírusu. Všetkým humor výrazne 
pomáha odľahčiť tento nečakaný prob
lém, ktorému čelí celé ľudstvo.

❹ Ak máte - mohli by ste nám 
prezradiť rebríček: 
a) najveselších politikov 
b) najsmiešnejších politikov? 
(v obidvoch prípadoch môžu byť aj 
zahraniční)
Neviem, či je politika veselá, skôr nie, 
tak práve mi žiadni veselí politici nepri
chádzajú na um, ale smiešnych je dosť. 
V minulosti súdruhovia Bacílek, Jakeš. 
Dnes dvaja populisti, ktorí majú smieš
ne aj frizúry (Trump, Johnson).

❺ Máte obľúbenú anekdotu?

Stretnú sa dvaja Záhoráci, jeden sa 
pýta druhého: Co stojí ten pes? Ná co 
já vím, proč si nelehne? Já sa ťa neptám 
proč si nelehne, ale kolik ten pes stojí? 
Ná co já vím, asi tak púl hodziny.

❻ Stali ste sa niekedy objektom 
žartovania? Ako to na vás pôsobilo?
Ako malá som sa vždy tešila na 1. mája, 
vtedy ešte bývali v povinných sprie
vodoch aj alegorické vozy a my deti 
sme sa na ne s obdivom dívali z okna 
na Suchom mýte u strýka a tety. Bý
valo zväčša pekné počasie a ja som 
si na 1. mája mohla obliecť autentický 
piešťanský kroj, ktorý som milovala. 
Raz to však s počasím nevyšlo a 1. máj 
bol studený, ako keby bola ešte zima. 
Rodičia ma chceli uchlácholiť a keďže 
som si pre zimu nemohla obliecť svoj 
obľúbený kroj, povedali mi: „Katuška, 
neplač, veď si ho oblečieš na 9. mája„. 
(vtedy sme koniec II. svetovej vojny 

ešte neoslavovali 8. mája). A ja s naivi
tou päťročného dievčatka, z ktorého si 
rodičia určite vystrelili, som im pokra
čujúc v plači odpovedala: „Veď 9. mája 
ani nebýva".

❼ Je pre vás humor nevyhnutnou 
súčasťou života, alebo sa bez humo-
ru pokojne zaobídete?
Pre mňa bol humor vždy nevyhnutnos
ťou. Milovala som jemný intelektuálny 
a absurdný humor Lasicu a Satinského, 
keď som ako mladá študentka navšte
vovala s mojimi rovesníkmi, ale aj s ro
dičmi ich skvelé predstavenia v krátko 
fungujúcom Divadle na korze. Bolo to 
neslýchané, lebo dovoliť si čosi také 
ako oni, už v čase normalizácie a pou
čenia z krízového vývoja, sa nám zdalo 
ako závan slobody, ktorá jestvovala na 
malom ostrove. Boli to nezabudnuteľ
né vnemy, zážitky a neskôr už len spo
mienky na slobodu, ktorú nám mocní 
potom na veľa rokov vzali. Humor ma 
sprevádza stále, bez humoru by som 
žila oveľa ťažší život. Optimisti, ktorí 
majú humor ako dennú nevyhnutnú 
potrebu predsa žijú dlhšie.

❽ Chcete sa sama seba na niečo 
opýtať ? Ak áno, dajte si na svoju 
otázku aj odpoveď.
Zobudíš sa ráno zdravá? Jasné, iná 
možnosť nie je.

Skratka tzv. je mimoriadne obľúbená naj
mä u tej časti… ako by som to najtrefnejšie 
povedal… tzv. novinárov a veľkého množ
stva politikov (to je presne ono), ktorá má 
naznačiť, že vecou či problémom o kto
rom uvažujú, o ktorom hádam aj píšu, 
ktorý akoby ani nebol, ktorým opovrhujú, 
neberú ho vážne, je pod ich úroveň po
menovať len tak. Tzv. bol slovenský štát, 
tzv. zapredanci hlásajú štvavé reči proti 
našej bohabojnej krajine zo zahraničia, 

tzv. filantropi financujú u nás najrôznejšie, 
veľmi podozrivé až protištátne aktivity. 
Takzvaní režiséri nakrúcajú takzvané fil
my, takzvaní humoristi balamutia našich 
občanov tzv. humorom. Jedným slovom, 
takzvaných je v najrôznejších oblastiach 
veľmi veľa.

No je to stále iba tá stará pesnička 
z minulých čias, keď jedným z populár
nych hesiel proti oponentom režimu bolo 
„republiku si rozvracať nedáme“, až ju na
koniec rozvrátili sami. Nie sme jediní, kde 
sa uplatňuje takýto naivný postup proti 
nespokojným občanom. Turecko má tiež 
svojho Sorosa kdesi v Amerike, ale je to 
ich vec, nebudeme sa tým zaoberať, ani 
do toho rýpať. Len som chcel zdôrazniť, 
že v tejto oblasti nie sme majstri sveta. 
Jednoduchí a naivní ľudia dokážu vždy 
nájsť nejaké jednoduché a naivné rieše
nia. Dalo by sa povedať, že sú to len také 
takzvané riešenia.

Fakt je, že nežijeme v tejto chvíli v tak
zvanej situácii. Že nič, čo nás obklopuje nie 
je takzvané. Jedinú výnimku tvorí hádam 
humor. Prevláda skôr čierny ako takzva
ný. Ak sme sa na tomto mieste snažili byť 
nad vecou, nech už išlo o akúkoľvek tému, 
v tejto chvíli musíme cúvnuť a povedať si 
rovno, že všetko okolo nás je akékoľvek, 
len nie takzvané. A dúfať, že po skončení 
toho najhoršieho, čo nás obklopuje, ne
budeme žiť takzvaný život. Naopak, že sa 
s chuťou pustíme do všetkého reálneho 
a skutočného, čoho sme schopní. A há
dam sa zapoja aj tí takzvaní.

Píše: Miroslav VICO
Kresba: Fedor VICO

sLovník (takmer) cudzích sLov

Vtakzvaný

V demokracii nikdy nehovor nikdy.

V totalite nikdy nehovor.

NIKDY.
Tomáš JANOVIC

Tento svet sa neustále mení. 

Už aj tie včely sa snažia 

o  zrušenie monarchie na 

čele s kráľovnou a chceli by 

ju nahradiť parlamentnou 

demokraciou.

Pre Bumerang: Henryk CEBUlA, Poľsko

SCHÔDZA JE VÍŤAZSTVO ZADKOV NAD MOZGOM

W. AlExIS

nekaŠĽaŤ na 
Ľudí
Z fantastického sna
som sa ráno prebudil,
nová vláda nariadila
nekašľať na ľudí.

doBrá správa
Príroda sa nikdy nevzdá,
máme veľké šťastie,
bociany stavajú hniezda
a medvedí cesnak rastie.

Eva JARáBKOVá- CHABADOVá

čo ak?
Už sa bojím aj nemať vlastný názor.
Čo ak príde niekto ako Voltaire
a bude sa chcieť biť za to,
aby som svoj názor smel vysloviť?!

Marián HATAlA

Bruno HORECKý

Koho hot-dogy ješ, toho evergreeny spievaj! / Milan KENDA

So zákonmi je to podobné 

ako s párkami. Je lepšie, 

keď nevidíme, ako sa 

robia.

BISMARCK

V ŽIVOTE SA TREBA PRE NIEČO 

ZAPÁLIŤ. V KREMATÓRIU UŽ 

BUDE NESKORO.



III4/2020

Fero MRáZ

UFÓN pODNIKATEĽ
Dostal ufón od ufónky

pečatný bozk na líce.

Už má papier  chovať bude

novinárske kačice.

STOplI UFO ZA lETU
„Nesvietia vám smerovky!“

„Je mi veľmi ľúto,

ukradli mi žiarovky

na planéte Pluto.“

uFoGramY
Tomáša M A J E R N Í K A

Fero MRáZ

Vlado MEšáR

NAJLEPŠIE MIESTO, KDE HĽADAŤ POMOCNÚ RUKU, JE NA KONCI 

VLASTNEJ PAŽE / švédske príslovie

Ľubomír JUHáS

Naši funkcionári a tiež aj naši priaznivci 
zo známych dôvodov pracujú z domu, 
a keďže nemajú počítače, tak vlastne 
ani nevieme, čo toho času robia. Tajne – 
paparacky – sme však získali niekoľko 
záberov z ich aktivít.

správY
sLovenskeJ 
maLeJ 
stranY

Člen SMS, starý lišiak Koloman K., v prestrojení, aby nemusel používať rúško, sa 
po návrate z istej rozprávkovej krajiny usiluje nakaziť čo najviac našich členov 
vírusom Covid-19. Ak sa mu to podarí, naša malá strana bude zasa menšia, 
v čom je naša najväčšia sila. Prajeme Kolomanovi veľa zdaru!

Naša obetavá členka Magda P. sa stotožňuje s názorom odborníkov, že voči 
nákaze koronavírusom nie sú imúnne ani veľké zvieratá, aj keby boli v akejkoľ-
vek vysokej funkcii. Na snímke sa snaží nasadiť svoje rúško jednému z nich, lebo 
patrí do rizikovejšej skupiny ako ona.

Niektorí naši analytici sa zaoberajú 
momentálnymi tendenciami na sú-
časnej politickej scéne, inak poveda-
né, sledujú odkiaľ vietor fúka.

Zastihli sme aj uvedomelé členky pri 
šití niekoľkých rúšok pre pár našich 
členov.

Treba povedať, že niektorí z našich 
členov sa v situácii šírenia koronaví-
rusu správajú až neuveriteľne nezod-
povedne. Namiesto toho, aby sedeli 
doma, stretávajú sa s možnými šíri-
teľmi nebezpečného vírusu.
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Šofér bezverec ide okolo rieky, keď 

tu si všimne, že na brehu chytajú ryby 
katolícky kňaz a rabín. Neďaleko od 
nich je veľká tabuľa s nápisom: „Pozor, 
blíži sa koniec vašej cesty!“

Šofér bezverec (taký ten bežný 
tolerantný typ) spomalí, stiahne 
okienko a zakričí:

„Starajte sa o seba, vy svätuškári 
mizerní!“

Vzápätí dupne na plyn a uháňa 
ďalej. Po chvíli sa ozve mohutné 
žblnknutie.“

Rabín sa otočí ku kňazovi a vraví:
„Ja som vám vravel, velebný pane, 

že by tam bolo lepšie napísať „Most 
v rekonštrukcii.“

• • •
Nachytá raz rabín svoju ženu 

s gójom. Vyčítavo sa na ňu pozrie 
a vraví:

„Rivka, Rivka, to nie je dobre, čo 
robíš, tak sa to začína a končí to 
fajčením v čase sabatu!“

• • •
„Počúvajte, Bondy, čo by ste robili, 

keby vás na púšti prepadol lev?“
„To je jednoduché. Vzal by som 

pušku a zastrelil by som ho.“
„Ale čo, keby ste pušku nemali?“
„Tak by som vytiahol pištoľ.“
„A keby ste nemali ani pištoľ.“
„Tak potom by som vytiahol dýku 

a prebodol by som ho.“
„No dobre, ale čo, keby ste nemali 

ani dýku?“
„Tak by som si vyzliekol kožuch 

a strčil by som ho levovi do krku!“
„Prosím vás, Bondy, v púšti, v tej 

horúčave a kožuch?“
„Počúvajte, Kohn, tak komu vlastne 

držíte palce, mne, alebo tej beštii?“

• • •
Sudca: „Pán Weis, vaše výpovede 

sa diametrálne líšia od výpovedí pána 
Schwarza!“

Weis: „Nehnevajte sa, pán 
predseda, my sme nemali čas sa 
dohodnúť, takže on zrejme klamal 
niečo celkom iné!“

• • •
„Pán Kohn, prečo ste neprišli na 

našu poslednú schôdzu?“
„Keby som vedel, že je posledná, 

celkom určite by som prišiel.“
• • •

Malý Bertík by rád dostal na 
narodeniny psíka. A tak s ním ide otec 
Niemaier do takého špecializovaného 
obchodu. Opýta sa predavača na ceny 
psov a predavač ochotne vysvetľuje:

„Tento veľký stojí osem stoviek. 
Tento, trochu menší tisíc, tento ešte 
menší pätnásť stoviek, tento malý dve 
tisícky a tento úplne maličký stojí tri 
tisíc.“

Otec Niemaier zbledne 
a vystrašene sa opýta:

„Prosím vás a koľko by stál – žiadny 
pes?“

•Ž i d o v s k É

a n e k d o t Y

pandemickÉ 
výkrikY
hesLo dŇa
Heslo, čo k nám
jasný signál vysiela:
 Ľudí si dnes
musíš držať od tela!

stoJíme v rade
Myšlienky sa nám
v hlavách mútia.
Všetci to chceme ustáť.
Bez kýchnutia…

očistec po naŠom
Nehryzie nás svedomie,
preč sú božie muky…
Lebo všetci odrazu
máme čisté ruky…

od doBY kamenneJ
po dneŠok
Mali sme tu rôzne doby.
Mali sme ich celý húf…
Dneska máme, prosím pekne,
Dobu umývania rúk…

predtým a teraz
Celé dni rozlietaní…
V pokluse… Zas a znova!
A teraz?
Konečne máme
všetkých doma…

Milan HODál

Hovorí slečna v bare vedľa sediacemu pánovi:
- pane, prepáčte, prečo ma nepozvete na pohárik? 
Ja som taká smädná, že ani neviem, s kým budem dnes 
spať.

Oleg DERGAčOV

Hovorí slušne vychovaný chlapec:
 Nechcete si sadnúť, dedo?
 Len seď, milý chlapče, ja na najbližšej zastávke vystupujem.
 Len si sadnite, dedo, tu nie ste v električke, ale v parku!

Zhovárajú sa dve pracovníčky na verejnom WC:
 A čo sa stalo, Terka, že ťa preradili z mužského vec
ka na ženské?
 Sama som sa pýtala. Lekár mi poradil, aby som 
zmenila prostredie.

NA lÚKE
Jeden kvet vraví 
druhému:
- Miluješ ma?
- áno. A ty mňa?
- Tiež.
- No tak kde, dočerta, 
sú tie včielky?

Pavel TAUSSIG

Orest DUBAY

Miro VICO

doBrý čLovek
Ako sa má náš priateľ X.
Čo úspechy? Žne? Nežne.
 Žne. Ale nežne.

s JedLom rastie
Najlepšie mu to myslelo pri jedle.
Vraveli o ňom: Myslí, teda je.

zvYkY na záhorí
Tak dlúho chodila zebra ze zebrú,
až sa zebrali.

nič novÉ i
Rýchlosť, s akou starnú nové časy,
je priamo úmerná pomalosti,
s akou sa dostavuje nové myslenie.

nič novÉ i
Kradne sa ako predtým.
A ako predtým je všetko každému –
ukradnuté.

Marián HATAlA

sonet za vŠeckY 
droBný
Jak se máš, moje milá banko?
Vesele tučníš bez práce,
z mých úspor stavíš paláce
a pro mě zbyde leda manko.

A ty, má věrná pojišťovno?
Tvé rošády mi nesvědčí,
draze mi prodáš bezpečí 
a místo bezpečí mám houbeles.

Jak se vám daří v čase krizí,
lidumilové z firmy ČEZ?
Vzkvétáte – a já z vás mám stres,
když vidím, jak mé prachy mizí.

S vámi mě život přijde dráž
než s akciovkou Satanáš!

Jiří ŽáčEK

siLa LáskY
Ó, láska,
horúci tvoj dych
robí div nemalý:
pripraví o rozum aj tých,
ktorí ho nemali.

Peter pETIšKA
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nervY
Nejednému Slovákovi
dnes už tečú nervy,
keď porovná cenu
s obsahom konzervy.

Ľudo MAJER

ŠariŠská rýmovačka

Šejhoj, tilitilitili,
ja parobok švidki,
ňebojim še bitki.
Dze še chlapci režu,
ja tam perši bežu.
Dze še dzivki biju,
ja še za pec
zos Bumerangom skriju.
Cupiti, lupiti, hop!

Jančo BAlAMUTA

policajt vypočúva 
zadržaného:
- Ako dlho ste ženatý?
- štrnásť mesiacov.
- Nerobte si vtipy 
z verejného činiteľa! Veď 
mesiacov je iba dvanásť.

kLeBeta o susedovi
Jeho telo dostáva poriadne zabrať. Žena mu píli uši, deti skáču po hlave, svokra leží v žalúdku, 
šéf mu pije krv a nechcite vedieť, kam sa mu pchajú podriadení.

MAčINA

(franc. pour féliciter) je 

v spojení s letopočtom 

skratka blahoprajnej 

novoročnej formulky. S láskavým 

dovolením autorov pokračujeme 

v publikovaní týchto malých súk

romných dielok (a donedávna i cel

kom intímnych s provokatívnym 

obsahom, ktoré autori do redakcií 

radšej ani neposielali), ktoré si od 

nepamäti vymieňajú medzi sebou 

známi na sklonku uplynulého roka. 

Odkedy však funguje internet, tak 

v poštovej obálke už iba zriedka

vo. Ak teda máte vo svojej zbierke 

vtipné alebo inak zaujímavé novo

ročenky, ktoré by mohli zaujať aj na

šich čitateľov, prosíme o ich zaslanie 

do redakcie.

PF

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

Milan Kenda / AFOROAFÉRY 1986
 • Vítaj jarná únava! Konečne máme alibi!
 • Chytrák z časti nakradnutého materiálu postaví charitatívny pomník.
 • Je to maskovaný moslim: má po meste rozptýlený hárem.
 • Čas nám prerieďuje vlasy, zuby i priateľov. Len nepriatelia zostávajú.
 • Netreba nariekať nad priemernosťou. Veď je ozdobou podpriemernosti.
 • Jediná kniha, ktorá je aj v televíznom veku na roztrhanie, je telefónny zo

znam.
 • Tragédiou súčasníka je to, že na snívanie mu zostáva už len čas strávený 

za volantom.
 • Na dôchodok sa netešíme preto, že si chceme oddýchnuť od práce, ale od 

spolupracovníkov.
 • Dcéru nevydáš tak ľahko ako príkaz!
 • Vhodné príklady nachádzame vari už len v matematike.

kuvičia proGnÓza

V ťažkých časoch aj politik

k novým mravom privyká,

a iný si kuviká,
že vystrelí motyka.

Mikuláš JARáBEK

doBa
Odvážnym keď
krídla rastú
každá voš
si hľadá chrastu.

opatrný
Na vrchole
blaha
po padáku
siaha.

GamBLer
Od výplaty
k výplate
kŕmi hracie
automaty.

diaGnÓza
Diagnóza
jednoduchá:
Udusil sa
perlou ducha

Ján HEINRICH Ľubomír JUHáS

Ladislav BElICA Vladimír JIRáNEK

Orest DUBAY Ľubomír KOTRHA

Mykola KApUSTA, Ukrajina

Ivan pOpOVIč Vojetch KRUMpOlEC

z kaLendára 
na LepŠie časY
Galina / 3. máj
Na slovíčko poslúcha,
keď jej šepkám do ucha:
Vyper, navar, žehli,
milá Galina.
Ľúbi ma, veď jej
pripomínam Stalina.

Servác / 13. máj
Štretľi še dvojo Servaci,
buľi to veľke nervaci.
Jeden še domu ňevracil.

Ela / 24. máj
Čo si želá Ela?
Nového prateľa.
Pre istotu volá:
Nechcem žiadne teľa!
Tak sa dočká vola.

Marek BAláŽ
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počítač:
- Zadajte svoje 
heslo!
Užívateľ:
- penis.
počítač:
- Vaše heslo je 
príliš krátke.

STAlO SA NA WEBEROVEJ 2
Vravia Jakub a Bohdan návštevníkovi redakcie Bume-
rang v prešove:
- šéfredaktor je v teréne, ale ak máte niečo dôležité, 
tak otca zobudíme.

Wiliam T. Stread, svojho času známy 
apoštol mieru, poslal raz otázku aj Markovi 
Twainovi, aký je jeho názor na odzbrojenie. 
Bolo to krátko na to, čo ruský cár zverejnil 
svoj návrh na odzbrojenie.

Netrvalo dlho a Stread dostal od Marka 
Twaina odpoveď:

„Vážený pán Stread! Cár je ochotný 
odzbrojiť. Ja, samozrejme, tiež. Pokúste sa 
ešte získať pre túto myšlienku aj ostatných 
ľudí. To už určite nebude také ťažké. Váš 
Mark Twain.“

• • •
Mark Twain nikdy nepodnikal závažnejšie 

vecí v piatok, pretože bol veľmi poverčivý. 
Vždy preto zdôrazňoval:

„Piatok je pre mňa nešťastný deň.“
Musel si preto často vypočuť od priateľov 

rôzne žarty na túto tému. Jeden z jeho 
známych mu raz povedal:

„Určite vieš, že celý rad slávnych mužov – 
napríklad Gladstone, Tonnyson, George 
Washington – sa narodili v piatok?“

„No a?“ triumfoval Mark Twain. A čo vám 
ja hovorím! Žije ešte niektorý z nich?“

• • •
Mark Twain si kedysi v mladosti hľadal 

podnájom. Keď našiel vhodný byt, rozžiaril 
sa, ale majiteľ bytu ho okamžite schladil.

„Len sa netešte predčasne, pane,“ 
povedal. „Musím vás napríklad upozorniť, že 
vo svojom dome nestrpím mačky ani psov.“

Mark Twain sa na chvíľu zarazil, ale len na 
zlomok sekundy.

„Výborne, to sa mi práve hodí,“ povedal 
veselo. Ja mám totiž náhodou práve kocúra 
a sučku!“

• • •
Mark Twain sa pochválil v istej 

spoločnosti, že má spoľahlivý prostriedok 
proti námesačnosti.

„Och, majstre,“ požiadal ho jeden 
z prítomných, „povezte mi ho, veľmi často 
trpím podobnými záchvatmi.“

Humorista vytiahol svoj príručný blok, 
napísal niečo na list, vytrhol ho a podal 
postihnutému:

„Toto môžete kúpiť v každom 
papiernictve.“

Majiteľ receptu sa nedôverčivo pozrel na 
Marka Twaina a prečítal si recept:

„Kúpte si veľkú krabičku pripináčikov. 
Každý večer pred spaním rozhoďte dve 
polievkové lyžice tých pripináčikov okolo 
postele.“

• • •
Marka Twaina raz pozvali do klubu 

nudistov. Po návrate zo svojráznej recepcie 
sa ho potom priatelia, pochopiteľne, 
vypytovali, aké to tam bolo.

„Sú veľmi dôslední,“ povedal Mark Twain. 
„Predstavte si, že aj komorník, ktorý mi 
prišiel otvoriť, bol celkom nahý“.

„A ako ste poznali, že to bol komorník,“ 
opýtal sa nejaký puntičkár, „veď predsa na 
sebe nemal livrej?“

„No dovoľte, pane,“ povedal dotknuto 
Mark Twain, „poznám hádam, že je to 
komorník a nie komorná!“

• • •
Mark Twain sa kedysi sporil s istým 

príslušníkom náboženskej sekty Mormonov 
o probléme mnohoženstva. Nakoniec 
Mormon zo Salt Lake City vmietol Markovi 
Twainovi do tváre vážny argument, že 
v Biblii nie je ani jedno slovo o tom, že by 
mnohoženstvo bolo zakázané.

„A predsa,“ povedal mu na to pohotovo 
Mark Twain. „Stojí tam predsa jasne 
napísané: Dvom pánom sa nedá slúžiť.“

anekdoty
podľa
becedy

na TŽena po zaparkovaní auta príde domov a vraví 
manželovi:
- predstav si, že policajti ma pokutovali za 
prekročenie päťdesiatky.
- Netáraj, však za vek sa nepokutuje.

Hovorí Jolana kamarátke Berte:
 Predstav si, môj manžel mi povedal, že 
spal u kamaráta.
 No a?
 Volala som jeho piatim najlepším kama
rátom. U dvoch spal a u troch ešte spí.

Sudca sa pýta zlodeja:
 Nikdy pri vykrádaní bytov nemáte 
strach?
 Strach mám vždy.
 A čoho sa najviac bojíte?
 Aby nebol trezor prázdny.

V AUTE
Technik, obchodník a programátor ces
tujú autom. Ale auto sa zrazu pokazí 
a zastaví. Technik navrhuje:
 Čo keby sme skúsili otvoriť kapotu 
a pozreli sa na to, kde je chyba?
Obchodník navrhuje:
 Čo keby sme skúsili ísť každý iným 
smerom a ten, ktorý nájde telefón, za
volá servis.
Programátor navrhuje:
 A čo keby sme skúsili vystúpiť a na
stúpiť?

2x o BLondínkach
Vojde blondínka do obchodu a pustí sa do predavača:
„Ale ja som chcela tužkové baterky!“
Predavač sa na ňu pozerá a vraví:
„Ale veď to sú tužkové baterky, slečna…“
Blondínka sa zamračí a hovorí:
„Tak prečo teda nepíšu?“

• • •

V predajni s porcelánom sa blondína pýta predavača:
 Máte hrnčeky s uškom na opačnú stranu? Viete, ja 
pijem čaj zvyčajne ľavou rukou.

Fedor VICO

ŠiJe to s nami
šijem rúška svojim známym
a nie som v tom sama,
prišla jar a už to šije s nami.

Eva JARáBKOVá- CHABADOVá

čo Je poLitika
Príde za otcom päťročný synček a pýta sa ho, čo je to politika.

„Ako by som ti to vysvetlil,“ uvažuje otec. „Pozri sa, to je ako u nás 
doma. Ja som kapitalizmus. Zarábam peniaze a nosím ich domov. Ma
minka, to je vláda. Tá mu peniaze vezme, niečo si nechá a zvyšok pre
rozdelí podľa svojho uváženia. Naša slúžka, to je robotnícka trieda. Tá 
pracuje a my ju za to platíme. Starý otec, to sú odbory, ten dáva pozor, 
aby robotnícka trieda nebola vykorisťovaná. Ty sám si vlastne ľud. Pre 
teba to všetci všetko robíme. A tvoj malý ročný braček, tak to je naša 
spoločná budúcnosť. Už tomu rozumieš?“

Chlapec sa zamyslí a potom povie: „Zatiaľ ešte neviem, ale nechám si 
to celé prejsť trochu hlavou.“

V noci sa zobudí, zacíti smrad, pretože sa malý braček pokakal. Ide 
teda za rodičmi do ich izby. Tam spí len mama a nedá sa zobudiť. Chlapec 
teda ide do slúžkinej izby a tam vidí otca, ako si so slúžkou užíva. Ani si 
ho nevšimnú. Chlapec sa smutne otočí a za rohom vidí starého otca, 
ako so záujmom cez okno pozoruje otca a slúžku. Ani starý otec si ho 
nevšimne. Chlapec sa rozplače a ide si ľahnúť. Ráno sa ho otec pýta:

„Tak čo, už vieš, čo je politika?“
A chlapec mu smutne odpovie:
„Už to viem, ale je to trochu inak, ako si mi to hovoril včera.“
„A ako, prosím ťa?“
„No, kapitalizmus zneužíva robotnícku triedu. Odbory to len nezú

častnene pozorujú, zatiaľ čo vláda tvrdo spí. Ľud všetci ignorujú a naša 
budúcnosť leží v sračkách.“

Ladislav BElICA

Manžel vyčíta manželke:
 Ty dáš každému hlupákovi za pravdu. Máš pravdu, miláčik.

Hovorí jedno z vnúčat:
- Starká, ideme si kúpiť video.
- Kúpte si čo chcete, ale ja vám to kŕ-
miť nebudem!
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VERšÍčKY
NA šKOlSKÉ
pERlIčKY
V krasových jaskyniach 
nájdeme kraslice. 
Kraby sa väčšinou 
vyliahnu z krabice. 
Bary sú priestory 
pre figy barové. 
lístky si nazbieram 
na cesto lístkové. 
Strelené góly si 
zaslúžia uznanie. 
Husle sú pre deti 
zlou hračkou na hranie. 
Do rady dozornej 
dozorcu zvolili. 
Vila je najlepším 
bývaním pre víly. 
Tep ľuďom zmerajú 
v hocktorej teplárni. 
V márnici človek už 
niky čas nemárni. 
Basista veľmi rád 
a basta hovorí. 
Sklady sú pre skládky 
slúžiace priestory. 
To, čo sa pripraví 
topením býva top. 
Stopovým prvkom je 
dopravná značka stop.

Jozef BIlY

?

 • Trenčín má významný odevný 
priemysel s poľnohospodárskymi 
strojmi.

 • Detvania sú takej zavalitej povahy.

 • Okrem uhlia a železnej rudy sa 
na Ostravsku vykopávajú aj 
zemiaky.

 • Najväčšia uhoľná panva je na 
Ostravsku, pretože je tam najviac 
baníkov.

 • V Bratislave sú veľ trhy, ktoré vy-
stavujú najmä stroje, napríklad 
potraviny a kvety.

 • Na Ostravsku sa baníci živia čier-
nym uhlím.

 • Vápenec sa spracováva tak, že sa 
naloží na voz a odvezie.

 • Na Strednom Slovensku majú cesty 
prudšie stúpanie preto, že je tam 
drsné podnebie.

 • Pekný pohľad z Kriváňa je pas-
tvina pre oči.

 • Naša dedina je ukrytá v lesoch, 
takže nie je ani na automape.

 • Zvláštnosťou Malej Fatry je, že 
z nej môžeme vidieť aj Tatry. 
Naložené pieskom.

Perličky
zo školy a okol

ia

Z tajných zdrojů přišly zprávy,
že se budou vdávat krávy.
Od telat se pásávaly spolu
a teď se zamilovaly do volů.

Bude to obřad netypický,
vůl je zásadně apatický.
Snad se ty krávy poučí,
když na ně bejci zabučí.

psychiater hovorí kolegovi:
- Mám výborného pacienta. Trpí rozdvojením osobnosti a platia obaja.

Rasťo VISOKAI

Staršia pani si kúpi papagája, prinesie 

ho domov a pýta sa ho:
 Tak čo, hlupáčik maličký, vieš rozprá

vať?
Papagáj:  Ja viem. A čo ty, škrata 

zmachlená, ty vieš lietať?

šĽACHETNý čIN
- Ocino, chcel by som pomôcť jed-
nému starčekovi. Dáš mi na to dve 
eurá?
- pravdaže, synak, to je od teba veľ-
mi šľachetné. Tu máš. A kde je ten 
úbožiak?
- Tam na rohu predáva zmrzlinu.

Rybár sedí na brehu rieky a zrazu mu 
jedna rybka zaberie. Je to zlatá rybka.
Rybka: „Keď ma pustíš, tak ti splním 
tri želania.“
Rybár: „Ale rybka, len si pláv, ja nič ne-
potrebujem, všetko mám a som šťast-
ný.“
Rybka: „Tak ti aspoň poviem, čo ťa 
čaká, keď sa dostaneš do neba… Budeš 
hrať futbalovú prvú ligu!“
Rybár: „Ale rybka, veď ja vôbec futbal 
hrať neviem.“
Rybka: „Tak začni trénovať, v sobotu 
hráš majstrovský zápas.“

Z ČIAS, KEĎ EŠTE DETI CHODILI DO ŠKOLY
Malá Janka vraví otcovi:
 Dnes som sa v škole pochlapila. Dostala som 
dve gule.

plešatý sa posmieva hrbatému:
- čo máš v tom batohu?
- Tvoj hrebeň.

Jožo sa pýta kamaráta:
 Ambróz, prečo máš takú opuchnutú 
tvár?
 Ále… kúpil som si auto za facku.

Hovorí dcéra:
 Mami, asi sa s Rudom rozídem. Včera 
sme boli v kine a on sa stále pozeral iba 
na film.

niekoĽko pozdravov od naŠich priaznivcov, ktorí sa koronovírusu nedoŽiLi
•	Kto číta pravidelne dvojtýždenník Bumerang, ten žije veselo a verne / Jules Verne
•	časopis Bumerang musím kúpiť raz za mesiac v každom prípade, aj keby som nemal z čoho zaplatiť elektrinu a plyn / Charles Chaplin.
•	Ten váš humoristický časopis pred všetkými boľ ševikmi aj menševikmi chválim / Josif Vissarionovič Stalin
•	Môj minister propagandy Joseph Goebbels mi odporučil, aby som si pozrel ten váš plátok. Ale mňa humor už dávno prešiel, tak som mu povedal, aby si s ním zadok vytrel / Adolf Hitler

Marcel KRIšTOFOVIč

Jan TOMASCHOFF

Andrej MIšANEK
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čo-to o pive
Pivo pripomína fejtón. Vždycky je v pollitráku pod čiarou / Ja

• • •
Chcel by som mať dcéru, ktorá by sa narodila z pivovej peny 
/ Bohumil Hrabal

zLatý sÚdok 
2020

Drago MIKA

o pive pri pive
Ket bars slunko hreje,
Šidame do ciňu.
Až nam šľina ceče
Na hrižacu dziňu.

Jednomu na dziňu,
Druhomu na pivo.
Po štvartim pohare
Začina še život.

Naraz každi mudri,
Šickomu rozumi 
Rozum še nacahňe,
Jakebi bul z gumi.

Šport i politika
Furt maju po chľebe.
U pive jest šicko,
Co chibi na webe.

Pri pive še čľovek
Šumňe rozhutori.
Dachtori mudrejši
Jak našo dochtori.

Dachtori mudrejši
Jak šicki pravňici.
Ket jest pivo, šicko
Može isc do rici!

Vibojovaľi me
Šľebodu prejavu.
Pred prejavom treba
Vimic s pivom hlavu.

Co tam po obiscu,
Co tam po rodziňe 
Ket pivo ňebudze,
Slovak še pomiňe.

Doma čeka žena,
Doma plaču dzeci.
Na každoho treba
Vipic po poldeci.

Pri kapure švekra
Zos drapačku stoji.
Poraňenu dušu
Ľem pivo zahoji.

Vihoji pokrutki
I ostatňi rani.
Ňečudo, že pridze
Čľovek zmaľovani.

Pomaha na zapchu,
Boľace koľeno…
Ňemuši buc (ket jest
pivo) navareno.

Vistarči konzerva
Či falatok sira.
Tot, chto pije pivo,
Tot ženu ňetira.

Jazik pes vivaľi,
Ket slunočko švici.

Odchľipňe zos piva
I pľebanov Pici.

Pivo u hordove
Sudovo še vola.
Pivo ľem pre chlopoch,
Pivo ňe pre vola!

Jest pivo fľaškovo 
Po česki  lahvove.
Vitrimal bi čľovek
I na mokrej strove.

Hreje še u rukoch
Pivo zos bľašanki.
Z pisoaru kvapka
Na novi topanki.

Vipic pivo z tanku
Možu i civiľe.
Jeden vidzi miši
A druhi motiľe.

Ceni nam graduju,
Vlada še nam trime.
S čarnu krejdu piše
Baba u komiňe.

Jarcu treba vecej,
Chmeľu vecej treba,
Žebi me maľi dosc
Ťekutoho chľeba.

Pivo zos paľenku
Zapija ľem glupi.
Skupi čľovek čeka,
Že mu druhi kupi.

Pri dobrim pive še
Zejdu dobri ľudze…
Može už od jutra
Peňeži ňebudze…

Až do zaverečnej
Pošedzi partija.
Co na dňe zostalo,
To še podopija.

Išče kapurkova
Mesci še do brucha.
Pijaci špivaju,
Naj sidlisko slucha.

Pivo  pivo  pivo 
Pivo  pivo  pivo …
Kebi bulo tuňše,
Vecej bi še pilo.

Malý slovník 
veľ koozorovčiny:

Bľašanka  plechovka
Ciň  tieň
Drapačka  prútková metla
Falatok  kúsok
Hrižaca dziňa  červený melón
Jarec  jačmeň
Obisce  obydlie, dom, byt
pici  meno psa
pokrutki  obličky
Vivaľ ic  vyplaziť

tradičný 
prvoapríLový 
termín posunuL aŽ 
koronavírus
Doterajších 25 ročníkov medzinárodnej sú
ťaže kresleného humoru na tému PIVO sa 
konalo v Prešove pravidelne vždy 1. apríla.

Vyhlásený bol aj 26. ročník a do súťaže 
prišli práce od 165 autorov a začiatkom 
marca porota posudzovala 433 prác z 37 
štátov celého sveta.

Výstava je v Šarišskej galérii nainšta
lovaná a ceny pre úspešných autorov boli 
pripravené. Žiaľ, celosvetová pandémia spô
sobila, že sa vernisáž súťažných prác, ako aj 
ceremoniál odovzdania cien úspešným au
torom museli odložiť na neurčito…

Ponúkame vám preto aspoň výsledky 
súťaže s ukážkami niektorých ocenených 
prác.

Veľkú cenu (Grand Prix) porota udelila 
Alexandrovi SHMIDTOVI z Ruska. Ďalšie 
tri hlavné ceny získali: Janek JANOWSKI 
a Slawomir MAKAL z Poľska a tiež Sergey 
SEMENDYAEV z Ukrajiny.

Zvláštne ceny získali Jiří SLÍVA (Česká 
rep.), Andrej MIŠANEK a Fero MRÁZ (obaja 
zo Slovenska) a Augoustinos KISSAMITAKIS 
z Grécka.

Porota ešte udelila aj 10 čestných uznaní 
autorom z Brazílie, Rumunska, Iránu, Číny, 
Slovenska, Peru, Ruska a Kolumbie.

Ak sa situácia na Slovensku dostane do 
normálu a bude určený náhradný termín na 
zrealizovanie 26. ročníka za účasti verejnosti 
a ocenených autorov, dáme zavčasu vedieť.

A budeme sa v vami tešiť na kombináciu 
humoru a piva.

Dúfame, že to bude ešte tohto roku a čo 
najskôr.

Fedor VICO,
konateľ súťaže Zlatý súdok

Cena časopisu Bumerang:
Fero MRáZ, Slovensko

Čestné uzananie: Liang WEICHI, Čína

1. cena: Janek JANOWSKI, Poľsko
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3. cena: Sergei SEMANDYAEV, Ukrajina

Cena pivnej galérie: Augoustinos KISSAMITAKIS, Grécko

Veľká cena (GRAND PRIX): Alexander SCHMIDT, Rusko

Hovorí v krčme na Šariši 
Fero kamarátovi:
 Fčera som pil dva
cecstupňove pivo.
 Ňehutor. Fakt take silne?
 Ňe, take ceple.

• • •
Hosť volá na hlavného 
a ten sa pýta:
 Platiť, prosím? A čo ste 
mali?
 Malé pivo a veľkú trpez
livosť.

Hovorí raz v podvečer pani 

Nováková manželovi:

Nemám nič proti tomu, 

aby si išiel na pivo, len 

chcem, aby si bol do ôsmej 

doma.

Pán Novák radostne 

odpovedá:

 No fajn, do ôsmej budem 

doma a potom pôjdem.
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V období zúriaceho koronavírusu, keď sme nútení 
sedieť doma v karanténe, sa mnohí iba prežierajú 
a behať len tak okolo baráku a ešte aj s rúškom sa 
im zdá nezmyselné. Najmä keď ich nikto nenahá
ňa  ani do roboty. A tak podaktorí robia aj to, na 
čo inokedy nemali dosť času. Napríklad ja sa pre
hrabávam v nedbalo uložených archívoch rôznych 
katalógov, medzi ktorými som natrafil aj na jeden 
starší z moskovského vydavateľstva Sovietsky 
výtvarník z roku 1976, venovaný humoru o športe 
s názvom Satirici o športe s podtitulom majstri 
sovietskej karikatúry.

Predstavujeme vám teda niekoľko kresieb z tohto 
katalógu a máme na to dosť dôvodov. Športové 
súťaže sú v tomto období zastavené na neurčitý 

čas, ale denník Šport, ktorého prílohou je aj Bu
merang, stále vychádza. Takže humor, aj ten špor
tový, má v časopise svoje opodstatnenie, keď sa 
už športoví fanúšikovia nemôžu t.č. pobaviť priamo 
na tribúnach našich štadiónov.

-fv-

Počul, že príležitosť robí zlodeja, a tak sa 

dal na politiku. / Augustín KUCHÁR

PRAVDA CHODÍ NAHÁ, ALE ANI TO JEJ 

NEPOMÁHA / Stanislaw Jerzy LEC

na poŇikY
Jajže Bože, strach veliký,
padel vírus na Poňiky.
Jajže Bože, ňiet pomoci,
dovlékel sa k Velkej noci.
 
Sce sa šírit, rozmáhat,
nechráňit, ne pomáhat.
Co s ňím enem Igor spraví,
frflú naňho mnohé davy.
 
Co tak milý národe,
co tak chvílu ve zhoďe?
Velká noc sú svátky Boží,
vpracme sa do našich koží!
 
Zamysleňí, pokora,
dobro donde aj zhora.
Zamysleňí, modlitba,
aj s disiplínú žeňitba.
 
Veľa zdravia!

dedo Pejo

My dvaja s manželkou si vôbec nero-

zumieme.
- A v čom sa to prejavuje?

- No, ona je na chlapov a ja na ženy.

Chlap na cintoríne začne na jednom hrobe 
odsúvať žulovú dosku. Jeho konanie vystraší 
postaršiu vdovu, ktorá náhodou ide okolo.

„Haló, pane?! čo to robíte?!“
Muž však pokračuje ďalej, dosku má už do 

polovice odsunutú.
pani kričí: „prosím vás, to sa nerobí, ne-

chajte ich odpočívať v pokoji! prečo to robí-
te?!“

Muž odsunie celú dosku a z hrobu vyskočí 
chlapček a dievčatko. Hneď sa mu vrhnú oko-
lo krku: „Tato, tato.“

Vdova medzitým omdlela. Muž ju potom 
kriesi a keď sa preberie, vysvetľuje jej:

„čo vás tak vystrašilo, pani? Išli sme 
s manželkou do kina a tak sme dali deti nave-
čer k našim.“

sídLo microsoFtu
Letí lietadlo do Seattlu a vonku je straš
ná hmla, viditeľnosť nie je ani desať 
metrov a zrazu vypadnú všetky prí
stroje. Pilot celý zúfalý lieta sem a tam, 
či neuvidí nejaký maják, alebo niečo 
podobné, ale nikde nič. Pomaly sa končí 
aj zásoba paliva a cestujúci sú už dosť 
nervózni. Nakoniec trhlinou v hmle zba
dá veľký mrakodrap a v najvyššom po
schodí za oknom pracuje nejaký chlapík. 
Pilot vykukne z lietadla a volá: „Hej, vá
žený pane, neviete, kde to som?“

Muž mu odpovie: „Samozrejme. Ste 
v lietadle.“

A tu pilot urobí manéver, otočí sa 
o 230 stupňov a o päť minút hladko 
pristane na letisku. Cestujúci sú úplne 
hotoví a pýtajú sa ho, ako to dokázal.

„Jednoducho,“ odpovie pilot. „Položil 
som tomu mužovi jednoduchú otázku. 
Jeho odpoveď bola absolútne správ
na, ale absolútne bezvýznamná. Z toho 
som usúdil, že ten mrakodrap musí byť 
sídlo Microsoftu a odtiaľ je letisko päť 
míľ severovýchodne!“

S. TJUNIN

V. BIllEVIč

V. DUBOV

V. SpEĽNIKOV

D. TESlER

D. MAJSTNENKOI. VOROBJEV

V. IVANOV

M. ZlATKOVSKYJ

V. pETRUSOVSKYJ

Jarda KODýTEK

Šport v sovietskom 

zväze
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tak to sedí…
Špatné výsledky a vcelku velmi reálná vidina přímého sestupu z hokejové extraligy při
vedly vedení kladenského hokejového klubu k úvahám o změně názvu. Podle informací 
reportérů Fámyzdatu se Jágr a spol. rozhodl, že v případě katastrofického scénáře se 
bude tradiční hokejový celek napříště jmenovat Rytíři na dno.

cintát měsíce
Veni, vidi, viry – Přišel jsem, viděl jsem, nakazil se
Zhang Liu, Wuchan

vy se ptáte, my odpovídáme
Proč by měl fotbalovou Spartu trénovat princ Harry 
s manželkou Meghan?
Daniel Křetínský, Praha – Letná
Aby Spartu naučili, jak se žije bez titulů

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

severní jazyk je krutý
Kontroverzní manželský vztah Dominiky Gottové a jejího otylého finského manžela 
se vcelku nečekaně promítl do lidové slovesnosti skandinávského státu. Komise 
jazykových odborníků našeho listu to zjistila při svém nedávném pracovním poby
tu v Lahti. Na základě důkladného výzkumu totiž naši experti zjistili, že na pozadí 
ambivalentního vztahu české blondýny a finského tlusťocha se v „zemi tisíce jezer“ 
ujalo zcela nové pořekadlo: „Někdo má rád vdolky, jiný zase Tolkki.“

to chce flašku, vašku…
Epidemie zrádného koronaviru nekomplikuje situaci jen zdravotníkům, ale též pů
sobí potíže na kulturní frontě. Podle zjištění našich redaktorů totiž šířící se epidemie 
zhatila koncertní turné jedné ze stálic české popmusic v nejlidnatější zemi světa. 
Kvůli obavám z případné evropské nákazy čínské úřady zrušily sérii koncertů sku
pině Václav Neckář a Bacily.

Fámyzdat se omlouvá prezidentu zemanovi
Redakce našeho listu se chce tímto oficiálně omluvit české hlavě státu. S ohle
dem na to, že jsme v několika předchozích vydáních opakovaně kritizovali Miloše 
Zemana v souvislosti se slibovanými a v praxi nikdy neuskutečněnými čínskými in
vesticemi v České republice, musíme v kontextu posledních událostí změnit náhled 
na celou tuto problematiku. Proto se vedení Fámyzdatu chce české hlavě státu 
oficiálně omluvit. Navzdory našim skeptickým komentářům a předpovědím je totiž 
v tuto chvíli naprosto patrné, že z Číny k nám už konečně něco dorazilo! Omlouvá
me se a děkujeme, Miloši!

nepozvaný hosŤ
Dýchla na nás smrtelnosť,
nepozvaný došel hosť.
V takých časoch od Darwina,
slabý zahyň, tvoja vina.
 
Kedy’s umrel ťelem Boh,
stigma ruk a stigma noh.
Porozumjel’s človječe,
proč si asi na svjeťe?
 
Statky, zmatky, majetky,
krásky, panie, baletky…
Vojny, moc a štrngot zbraňí,
hurá, hurá, poďme na nich!
 
A zrázu také z neba ňic
zapálí ťi mega svíc.
Gde je tvoja pýcha pých,
nafúkanosť s kým dá hrích.
 
Nemám radu, žádná sláva,
chvost šuchorí samec páva,
mosím enem vjerit, dúfat,
s náďejú žit a nezúfat.

dedo Pejo

kLoBÚk doLu
Čo poviete? Klobúk dolu
pred našou ekonomikou!
A tak poďme všetci spolu
žobrať doňho na chodníkoch.

Úsmev, prosím
Usmievaj sa, zajtra bude horšie,
prídu časy záludné.
A pozajtra? Nuž, ktovie,
možno ani nebude.

Emília MOlčáNIOVá
Michal HRDý

Boris pRAlOVSZKý

SpOZA lAMANšSKÉHO KANálA

- Jean, kedy sme boli naposledy na 

love?
- Včera, sire.

- Tak prečo sme mali na obed zasa ko-

ňacinu?
- Ľutujem, sire, ale kuchár pripraví vždy 

len to, čo vaše lordstvo ráči trafiť.

fer FE

Pre Bumerang: Arkadij GURSKYJ, Bielorusko

Ján GreŠák / Štípance
O TOTálNEJ KORUpCII
Úplatky už bral aj od seba samého.

O EMISNýCH KVÓTACH
Najvýraznejšie znečisťovanie ovzdušia 
spôsobuje politický smrad.

ZáSADNá ORIENTAčNá ZMENA
Západ na východe.

miLan kŇaŽko 
s otvorenými očami
Publikácia vyšla s podporou Tlačovej 

agentúry Slovenskej republiky v roku 2019
Fotografia na obálke TASR – Ivan Rychlo

CHUNTA (30. 1. 2017)
Nedokázal som sa doteraz stotožniť s predstavou, že v normálnej demokratickej krajine 
by napríklad premiér mohol bývať u daňového podvodníka a minister vnútra s tým pod
vodníkom kšeftovať. Mohol by som takto vymenovať desiatky anomálií, ktoré sú v zjavnom 
rozpore s princípmi liberálnej demokracie.

Po odhalení a zverejnení našej záložnej vojenskej elity som však všetko pochopil. Slo
venskej krajinky sa zmocnila vojenská chunta. Podplukovník Robonapart, kapitán Tomtom 
a pucflek Otompotom, ktorí stoja na čele tejto chunty, sa snažia za pomoci zásobovača ma
lého Lacka a jeho družiny dobudovať ficizmus pod heslom „rozkaz je viac ako zákon“.

Z prejavov podplukovníka je jasné, že čoskoro európsku úniu nielen dobehneme, ale aj 
predbehneme. Toto zoskupenie určite porazí aj extrémizmus, a keby to predsa len nevyšlo, 
tak ho hrdo, odborne a slušne nahradí. Komunisti tiež tvrdili, že iná alternatíva nie je možná 
a potrebovali 40 rokov, aby vygenerovali tragikomickú figúrku Jakeša, ako nespochybniteľ
ný znak, že sme svedkami a súčasťou podvodu.

Našej chunte stačilo 10 mesiacov a figúrok máme ako na Pražskom orloji.

„Pozvali ma do Ústavu pamäti národa, aby mi 
položili niekoľko otázok“, spomína v úvodnom 
slove náš popredný a veľmi aktívny herec, je
den z tribúnov novembrových udalostí spred 
vyše tridsiatich rokov. Výsledný rozhovor je pú
tavý i poučný a veľmi čitateľný. Pokiaľ ide o či
tateľnosť, nemenej zaujímavé sú fejtóny Milana 
Kňažka v druhej časti knihy. Jeden z nich pre 
ilustráciu uverejňujeme.

kniha, ktorÚ BY ste 
eŠte hádam zohnaLi.
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sÚŤaŽ kresLenÉho humoru 
v hLohovci
EX LIBRIS AD PERSONAM v Hlohovci a Vlastivedné mú
zeum v Hlohovci vyhlásili 13. ročník medzinárodnej súťa
že kresleného humoru

FRAšTACKý TŔŇ 2020
Témy súťaže sú: a) LES, b) voľná téma

Na každú tému je potrebné poslať 
min. 2 kresby, doporučený formát je 
A4. Na zadnej strane kresby je treba 
uviesť meno, adresu a všetky kontakty.

Termín uzávierky je 10. august 2020 a práce treba 
poslať na adresu:

EX LIBRIS AD PERSONAM Hlohovec, Závalie 3/A, p.o. 
BOX 58, 92001 Hlohovec.

Obálku označte heslom „FRAŠTACKÝ TŔŇ 2020“.
Porota súťaže zasadne 26. augusta a vyhlásenie sú

ťaže a vernisáž výstavy súťažných prác sa uskutoční 
2. októbra 2020 vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci na 
Františkánskom námestí.

Ďalšie Informácie môže podať František Bojničan na 
tel. 0905/ 352 506

čertovskÉ oBrázkY ĽuBa radenu

ŽeLezničnÉ uzLY Laca tormu

opice
Za slobodna
škoda slov
prebúdzal sa
s opicou.
Ženatý už
teraz zasa
pri opici
prebúdza sa!

príBeh
Nachytal ma muž
s frajerom…
Nuž, mala som
smolu!
pýtate sa:
A čo ďalej?
Chodia chľastať
spolu!

Ján HEINRICH

RÓMSKE ÚSLOVIE

Keby nebolo 

čiernej zeme, 

nebolo by bieleho 

chleba.

MURPHYHO ZÁKON

Ak vytočíte nesprávne číslo, nikdy nie je 

obsadené.

Z NEKRYTEJ TRIBÚNY
Finále Ligy majstrov niekedy pred 
koronovírusom. Chlap v stredných 
rokoch sedí na lavičke a neustále 
mrmle:
 22 hráčov, 60 000 fanúšikov, 200 
novinárov, 500 policajtov.
Keď to odmrmlal už niekoľkokrát, 
jeden fanúšik to nevydrží a pýta sa 
ho:
 Čo to tu stále meliete?
Chlap ho ale ignoruje a ďalej si pre 
seba hovorí:
 22 hráčov, 60 000 fanúšikov, 200 
novinárov, 500 policajtov… a ten 
hlúpy holub trafí práve mňa.

Miroslav MOTYčÍK

aForizmY milana kupeckÉho
 • čas je najlepší lekár a pritom ani neberie úplatky.
 • Nejeden politik vďačí len svojej ochranke, že ho ešte nenapadla nijaká dobrá 
myšlienka.

 • Dnešná doba je najlepšou učiteľ kou matematiky. Naučila nás počítať so 
všetkým.

 • U tupca s ostrou kritikou nepochodíte.
 • Zdá sa, že sme národ farmárov. Každý z nás má doma nejakú kravu.
 • presvedčili sme sa, že Slovensko môže mať more problémov napriek tomu, že 
nemá more.

minisnár pre začínaJÚcich 
i pokročiLýh sedmospáčov
pOZOR! VNIMANIJE! ACHTUNG! ATTENCION! UWAGA! 
VIGYáZZI! CUIDADO! UF!
Tu prítomný výklad snov obsahuje korektné, presné a vyčerpávajúce informácie, 
ktoré slúžia všetkým spachtošom a tým, ktorí spia na vavrínoch. Pohov…

V sne Ameriku na chodúľoch navštíviť:
Lepšie si strašte a strážte svoju ženu (muža) aj žalúdok, v ktorom vám leží jej (jeho) 
šéf z pracoviska.

Kulturistku zo šariša pozorovať pri tréningu i pod sprchou:
Po prebudení nespúšťajte z očí tých, ktorí vám sedia, kľačia či ležia za chrbtom. Po
kiaľ iba stoja, do neprítomna hľadia, slovko nepovedia, nie sú nebezpeční, iba spolu 
s vami sa zúčastňujú na vernisáži výtvarníka, ktorému neviete prísť na meno, hoci 
je poriadne zmaľovaný.

počas spánku afroúčes predvádzať na výstave angorákov:
V noci je každý humor čierny, ale keď sa preberiete, pamätajte si aspoň do nedele, 
že do žita sa hádže flinta a nie šabľa.

Atrape sa klaňať a vzdávať jej všetky pocty:
Podarí sa vám ušetriť zopár eur na hlty, glgy a šľuky. Ak túto prognózu prežijete 
v zdraví, nič vám nehrozí, dokonca ani svokra koncom týždňa, ktorá zvykla neparko
vane zaparkovať svoju dopravnú metlu pri vašom dome.

P. S. resp. na margo
Z bohatej korešpondencie, ktorú vďaka vám, milovníkom Bumerangu, dostávam, 
vyčnieva najčastejšie otázka ako taká, teda či ja verím na sny. Reku… pravdupove
diac… teraz už áno. S jedným som sa rozviedol.

Milan Sibyla (n) lECHAN
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SlÍŽE S RUKOlOU
Zložky:

 • 300 g žeruchy
 • ibištek
 • 110 g sušených listov ginka 
dvojlaločného

 • doska na krájanie
 • krídla zo šťuky
 • 2 g kuskusu
 • zubná pasta Paradontex

Ako na to:
Maslo (margarín) vymiešame do peny 
a pomocou ostrôžky pokrájame na 
obdĺžniky, trojuholníky, kosoštvorce 
a posypeme zvyšným pórom. Upečené 
zrolujeme aj s papierom a necháme 
vychladnúť. Hotové pokvapkáme 
kopčekom vanilkovej zmrzliny. 
Vhodnou prílohou je vidlička.

Dobrú chuť vám naháňam!
Jiří lECHTAN, nezávislý kuchár

humoristickosatirický mesačník, príloha denníka 
Šport. Redakcia Fedor a Miroslav Vico. Grafická 
úprava: Fedor Vico. Počitačové spracovanie: 
Jakub a Bohdan Vico. Príspevky posielajte na 

tieto kontakty: e-mail: fedorvico@gmail.com, poštová adresa: Fedor Vico, 
Weberova 2, 080 01 Prešov. Informácie na pevnej linke: 051/77 31 474, mobil: 
0904 225 701.
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ťažko, no výhodou 
je, že na ňu rýchlo 
zabudneš.

B a č i k o v a m u d r o s c
Vof pive je malo 
vitaminoch, zato ho 
mušime pic tak veľo.

dereŠ Fedora vica

:Najbližšie číslo 

časopisu Bumerang 

nájdete vložené v denníku 

š p o r t

v sobotu 

30. mája

aktuáLnY humor z internetu

s
Jediná otázka

AlebO

VY sA pýtAte, 
a Milan Lechan odpovedá:

našej čitateľky Zity G. z Kysaku, ktorá 
si takto kráti čakanie na prípoj do 
Bratislavy v nádražnom bufete, pre 
nášho zodpovedného a do Martina 
vyslaného redaktora Milana Lechana:

- pán lechan, dostali ste nejaké 
darčeky k 1. aprílu?

 Iba tie, milá Zita, ktoré si už roky sám 
sebe neúnavne posielam. Kvôli tomu už 
neoberám vianočný stromček do konca 
druhého kvartálu.

horúca 
novinka

Peter GOSSáNYI

Čo sú to za hlúpe reči, že sa v noci nemá jesť? Načo by 

potom dávali do chladničiek svetlo?

RADOVIč

Z CINTORÍNA NA ŠARIŠI
Chodzi baba po cintiru a pita še hrobara:
 Synku, dze tu hrob číslo 176?
 Ňeznam, babo. Aľe naco stavace z hrobu, 
kedz ňeznace trafic nazad?
Psina s Bumerangom

Manželka začudovane vraví manželovi:
- Ičo, ty dnes ale nádherne voniaš. čo si 
si vzal?
- čisté ponožky.

INFORMATÓRIUM
Prečo sedí blondína v kine v prvom rade?
Lebo vždy chce vidieť film prvá.

PSINA S BUMERANGOM
 Prečo po Šport s Bumerangom 
posielate svojho psa?
 Lebo mačka by kúpila Whiskas.

čESKá RODINA V TATRáCH

- Tati, co je to kamzík?

- No, taková hloupá ryba,

- Jenže tady píšou, že skáče po ska-

lách.
- No tak vidíš, jaká je tá ryba hloupá.

STARÉ, AlE DOBRÉ
Keď sa zajac opil, ľahol si do trávy a zaspal. Vtom prišla 
líška a chcela ho zožrať. Ale vzápätí prišiel aj vlk a začal sa 
s líškou biť o korisť. Zápas medzi nimi bol taký neúprosný, 
že sa nakoniec navzájom dohrýzli na smrť a obaja zostali 
nehybne ležať.
Keď sa zajac prebral, vidí líšku celkom dotrhanú a ani vlk 
nejaví žiadne známky života. Nechápavo pokrúti hlavou 
a tak si hovorí:
- Asi som to s tým alkoholom prehnal. Keď sa opijem, ani 
neviem, čo robím…

Zo sociálneho zariadenia OÁZA nám poslal 
hluchý Norbert (Fenďa)

…a dereŠ petra ŽiFčáka

Bruno HORECKý


