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humoristicko-satirický dvojtýŽdenník
Grigorij meseŽnikov,
politológ a prezident Inštitútu 

pre verejné otázky

❶ Poznáte nejakú (máte ne jakú 
vlastnú) definíciu humoru?
Humor je jedným z najfascinujúcejších 
fenoménov ľudskej civilizácie. Súhla-
sím s klasickou definíciou, že humor 
je intelektuálna schopnosť nachádzať 
v živote, v rôznych situáciách, v skut-
koch a výrokoch ľudí komické stránky. 
Od seba dodávam, že je to tiež tvorivý 
žáner (literárny alebo výtvarný), zmys-
lom ktorého je vyvolať v ľuďoch smiech. 
Ľudia ktorí nemajú zmysel pre humor 
(nie je to ich chyba, ale iba nešťastná 
hra prírody) sú, žiaľ, ukrátení o niečo, čo 
robí ľudský život plnším, bohatším, za-
ujímavejším. Vieme, že v živote smiešne 
často koexistuje so smutným, komické 
sa snúbi s tragickým. Aj humor preto 
môže byť smutný, inokedy až morbídny. 
Ale aj vtedy je v pozadí nejaká komic-
ká súvislosť, nejaká smiešna situácia, či 
už reálna alebo iba predstavovaná.

❷ Stala sa vám niekedy humor-
ná (veselá) príhoda, ktorá by 
mohla pobaviť aj našich čitate-
ľov?
V marci 2012 sme s kolegyňou z IVO 
prišli do Prešova na prezentáciu nášho 
sociologického prieskumu pre miest-
nych expertov, občianskych aktivistov 
a novinárov. Podujatie sa konalo v ko-
mornom prostredí v klube Čierny orol 
na Hlavnej ulici. Po skončení podujatia 
sme sa už chystali na odchod, ale za-
ujal nás oznam, že v tej istej budove, 
vo veľkej sále, sa koná predvolebný 
míting SNS. Z čisto profesionálneho 
záujmu sme sa rozhodli, že tam aspoň 
nakukneme. Nepozorovane sme vkĺzli 
na balkón. Práve v tom čase mal pre-
jav vtedajší líder strany, známy hulvát 
a alkoholik Slota. Neveril som vlastným 
ušiam – vo svojej oduševnenej reči sa 
venoval práve mne! To je teda náhoda! 
Prišiel som v pravý čas, aby som sa 
o sebe čo to podozvedal. Slota hromžil, 
aký som škodca pre krajinu, zapreda-
nec a cudzí agent, ktorý nenávidí Slo-
vensko, ktorému nie je nič sväté. A ešte 
sa vraj dokonca podobám na čerta. 
Vyjavila sa mi pred očami scéna vystú-
penia Volanda v moskovskom cirkuse 
z románu Michaila Bulgakova „Majster 
a Margaréta“. Chýbalo v tej chvíli už iba 
moje hlasné zvolanie z balkóna: „Tu 
som, práve teraz prichádzam, aby som 
ukázal svoju naozajstnú diabolskú silu“. 
Doteraz ľutujem, že som zaváhal a ne-
urobil tak. Efekt by bol dokonalý.

❸ Ktorá oblasť spoločenského 
života je podľa vás najväčším 
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pokračovanie na strane II…
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Pod Tatrou už zblízka
chromí vlci vyjú…
- Ďalej kľačte!- radia,
sami sa nestratia…
A Slováci? Pijú!

Ľubo MAJER

o LíŠke 
a vrane

Kusisko syra 
uchmatla si vrana, 
na strome mieni 
hostinu si spraviť. 
Pod stromom stojí 
líška prefíkaná 
a húta o tom, 
aký je syr zdravý. 
Prevraví k vrane: 
- Správa letí lesom, 
v spievaní si vraj 
veľká umelkyňa, 
zaspievaj niečo, 
keď si také eso, 
nech sa mne hladnej 
rýchlejšie čas míňa. 
Otvorí vrana 
zobák, hlúpa stvora, 
kusisko letí 
k zemi z veľkej výšky. 
Od prekvapenia 
zhíkla celá hora. 
Pod syrom leží 
mŕtve telo líšky.

Jozef BILY

ako na to

Republiku rozkrádajú!
Nadávam, až tajím dych.
Chcel by som sa raz aj ja
dostať medzi nich.

Emília MOLčáNIOVá
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Aký je rozdiel medzi súčasným zriadením a tým, ktoré tu bolo pred rokom 1989?
Vtedy to brali politici vážne a ľudia si robili srandu. Teraz to ľudia berú vážne a srandu si robia politici.

Andrej MIšANEK

jonáŠ záborský - sLováciPrečo sa ten slovenský ľud, každého tak bojí?
Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí!Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie,a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede.Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu,a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zaviažu.

Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady?
Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!Jonáš Záborský napísal túto báseň ešte pred 200 rokmi

Prečo sa politik cíti najlepšie na 
toalete?
Pretože iba tam dokáže vyjadriť svoj 
skutočný vzťah k národu.
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„Človek, to znie hrdo,“ konštatoval svoj-
ho času ruský spisovateľ Maxim Gorkij. 
Nedostal bohužiaľ šancu, aby tento svoj 
výrok mohol korigovať a skonštatovať 
napríklad, že niektorý človek znie hrdo 
a niektorý tvrdo. Neviem, ako mu znel 
človek Stalin, a či milióny jeho obetí mu 
zneli inak. Veď podľa nedoložených správ 
bol aj Gorkij jednou zo Stalinových obetí.

Na rozdiel od väčšiny zvierat a živo-
číchov je človek všežravec. Zje mäso, 

ovocie, zeleninu a možno práve preto je 
množné číslo od slova „človek“ nie človeci, 
ale ľudia. Viac ľudí je masa, alebo dav, či 
národ. A keď sa z národa stane dav, začne 
byť nebezpečný, ako keby si ani nevedel 
prísť na meno. Vlk je vlk v Európe, v Číne 
i v Amerike. A v množnom čísle sú to vlci, 
alebo svorka vlkov, vrabec, vrabce, kŕdeľ 

vrabcov. Zvieratá majú charakter.
Ale človek z jedného mesta už člove-

ka z iného mesta často za človeka ani 
nepovažuje. A to už nehovorím o náro-
doch, ktoré dokážu dokonca medzi sebou 
viesť vojny. Už proti sebe nestojí človek 
a človek, ale napríklad Rus a Nemec, Srb 
a Chorvát, Američan a Vietnamec. Nič 
podobné zvieratá nepoznajú. Je úplne 
absurdné, aby nórske medvede bojovali 
proti švédskym medveďom. A to všetko 
len preto, že človek na rozdiel od zvierat 
má svedomie, cit, národnú hrdosť, pozná 
patriotizmus, lásku k vlasti, má inteligen-
ciu a zmysel pre humor.

Ale ak už sme sa dostali tak ďaleko, 
že treba spomenúť aj zmysel pre humor, 
začína to byť smutné. Hovorí sa, že zo 
všetkých živých tvorov na našej planéte 
má len človek dar humoru, jedine človek 
sa dokáže smiať, hoci zo všetkých živých 
tvorov má na to najmenej dôvodov.

Tak nám neostáva nič iné, len dúfať, že 
práve humor nás raz zachráni pred se-
bazničením. Aj v našom prípade je to há-
dam akýsi pud sebazáchovy, že sa stále 
pokúšame, aspoň formou tohto časopisu 
o humor aj keď zo dňa na deň s väčšími 
ťažkosťami a so stále sa zmenšujúcou 
odozvou.

Píše Miroslav VICO
Kreslí Fedor VICO

sLovník (takmer) cudzích sLov VČLovekinšpirátorom humoru?
Takouto oblasťou podľa mňa je sex 
a erotika. Áno, je to oblasť spoločen-
ského, nie iba súkromného života, 
Freud by o tom mohol povedať viac, aj 
štatistika by potvrdila, že vtipy na ero-
tické témy sú v spoločnosti najfrekven-
tovanejšie. Ale keďže Bumerang nie je 
eroticky časopis, danú oblasť radšej vy-
nechám. Ďalšia v poradí je podľa mňa 
politika a témy, ktoré majú do činenia 
so vzťahmi medzi vládcami, štátmi, ná-
rodmi. Politika je bezodným rezervoá-
rom, v ktorom sa dajú loviť komické si-
tuácie (a aj inšpirácia pre humoristickú 
tvorbu) aj udicou aj sieťou.

❹ Ak máte - mohli by ste nám 
prezradiť rebríček: 
a) najveselších politikov 
b) najsmiešnejších politikov?
Pozorne sledujem posledný vývoj 
okolo Severnej Kórey a myslím si, že 
hlavnými aktérmi tejto kauzy je jeden 
najveselší a jeden najsmiešnejší sve-
tový politik. Keďže títo dvaja – Donald 
Trump a Kim Čen Un – pravidelne strie-
dajú úlohy, raz preberie iniciatívu Kim, 
inokedy zasa Trump, je ťažké určiť, kto 
je z nich práve najsmiešnejší a ktorý je 
najveselší politik. Zdá sa mi, že včera 
najveselším bol Trump a najsmiešnej-
ším Kim, ale zajtra sa to poradie môže 
obrátiť.
❺ Máte obľúbenú anekdotu?
Páči sa mi tento krátky politický vtip, 
ktorý odráža skutočnosť hádam lep-
šie než podaktoré analytické štúdie. 
Gorbačov sa bráni voči obvineniam, že 
všetko pokazil: „Ja som sa ničoho ani 

Skutočným zdrojom poznania je omyl
Karel čAPEK, český spisovateľ a novinár

víŤazný Február

Už raz treba skončiť
s takým kalendárom,
v ktorom opäť zvíťazil
február nad januárom.

tLaČovka

Konečne si prišli
novinári na svoje,
dopodrobna môžu písať
ako vyzerá milión € na stole.

Eva JARáBKOVá-CHABADOVá

(IVANOVI KAMENCOVI)
Najprv privrieme jedno oko,
potom druhé.
A ústa sa nám už samy zatvoria.

Tomáš JANOVIC

nedotkol. To všetko sa rozpadlo samo“.
❻ Stali ste sa niekedy objektom 
žartovania? Ako to na vás pôso-
bilo?
Áno, stávalo sa, že niekto iný žartoval 
na môj účet. Nejakou zvláštnou súhrou 
okolností bol pri tom vždy náš nestar-
núci premiér Robert Fico. Opakovane 
žartoval, že som bol plateným porad-
com „pravicovej premiérky“ Ivety Radi-
čovej. Veľa som sa nasmial (predpokla-
dám, že aj bývalá premiérka Radičová).
❼ Je pre vás humor nevyhnut-
nou súčasťou života, alebo sa 
bez humoru pokojne zaobídete?
Život je tak vážna vec, že k sa k nemu 
nedá pristupovať bez humoru. Bez 
smiechu by život jednoducho stratil 
svoju vážnosť. Tomuto pravidlu sa sna-
žím prispôsobiť v duchu hesla „Ani deň 
bez humoru!“.
❽ Chcete sa sám seba na niečo 
opýtať ? Ak áno, dajte si na svoju 
otázku aj odpoveď.
Keď som bol mladší stredoškolák, mal 
som na hodinách strach, že nesprávne 
odpoviem na otázky učiteľa (hoci som 
bol vždy celkom dobre pripravený). Aby 
som sa takejto situácii vyhol a nezvy-
šoval počet nesprávnych odpovedí, 
radšej nechávam iných pýtať sa na môj 
názor, sám seba sa nepýtam.

ján heinrich / Čriepky
 • Politika sú ideály, vyjadrené v peniazoch.
 • Žiadna nula si to nechce rozhádzať s desatinnou čiarkou.
 • Lož má krátke nohy, ale zato vie lietať.
 • Prevráťte paragraf naopak a nik si to ani nevšimne.
 • Podľa obmedzenej rýchlosti nesúďte celú dedinu!
 • Sloboda znamená, byť za mrežami z tej správnej strany.

Pre Bumerang Mykola KAPUSTA, Ukrajina

veLké ryby

Rybár, to jě ťichý buázen,
ket nemá rybňík, stačí bazén.

Ket neteče potok, réka,
stačí vaňa, heuréka!

Aj naše súdy lovjá ryby,
no jaksi desi robjá chyby.

Či majú špatné háčky, uďice,
ket chytajú samé malé belice.

Velké ryby tam plávajú v mori,
žandár ten sa takým korí.

Prokurátor kamarát,
šak má kreslo velmi rád.

A korupcija v Dánském štáce prekvitá,
žal, jě to enem vjěta rozvitá.

Okrem teho celkem ňic,
temu dobre, gdo dal víc.

Tak sa prachy vrcá, točá,
ludé ďif si oči nevyočá.

Za pár euro ot dátumu k dátumu,
nejde to do huavy a aňi rozumu.

dědo Pejo
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ach, to 
skLoŇovanie

Neviete skloňovať euro?

Naučí vás dneska

inštruktor, zelený marťanko

z firmy Alza, sk.

ĎaLeko sme za nimi

V Ufónii – tam je „hej“,

v svete dobrých mravov.

Tam si veru vedia ctiť

pánov novinárov.

uFoGramy
Tomáša M A J E R N Í K A

Fero MRáZ

ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY

Ak ste sa po prečítaní témy našej 
správy pousmiali, váš úsmev je cel-
kom na mieste. Čo tam nejaká strana 
a vrcholné svetové športové poduja-
tie?
Nuž o štyri roky sa niečo podobné 
bude znovu opakovať a my, ako malá 
strana sa pokúsime urobiť niečo pre 
to, aby sa Slovensko predviedlo.
Na tohtoročných ZOH zažiarila Ester 
Ledecká, dosiahla niečo nevídané – 
získala zlato v dvoch celkom odlišných 
disciplínach. A preto my vyzývame 
všetkých priaznivcov (o členoch ani 
nehovorím) Slovenskej malej strany – 
zapojte sa do tréningu vo všetkých 
olympijských disciplínach. Skúšajte to 
v piatich, desiatich a hoci aj v tridsia-
tich disciplínach. Bol by v tom čert, aby 
niekto z vás nebol nakoniec úspešný. 
Veď na to máte štyri roky. Dalo by 
sa povedať, že by to mohlo byť nie-
čo také ako stranícka úloha. Väčšie 
hlúposti si už dávali politické strany 
za cieľ, našťastie ich zväčša neplnili. 
Naša stranícka úloha je každopádne 
ušľachtilá a nakoniec aj reálna. Trénuj-
te a vzápätí aj súťažte.
No pozrime sa teraz na niekoľko po-
zoruhodností olympiády, ktorá sa 
skončila len pred dvoma týždňami.
Z nášho pohľadu ju poznačilo Rusko 
(Olympijskí športovci z Ruska). Jediné 
tri medaily pre Slovensko získala síce 
Slovenska, ale pôvodom Ruska, čo je 
v poriadku. Ale už nie celkom samo-
zrejmé je, že ruskí hokejisti (Olympijskí 

športovci z Ruska) utŕžili na olympiá-
de jedinú prehru – práve so Sloven-
skom.
Ester Ledecká síce získala dve zlaté 
medaily, ale v obidvoch prípadoch 
sa viezla z kopca (nakoniec, sama to 
priznáva). Na druhej strane Nasťa 
Kuzminová sa tiež viezla, ale musela 
na ceste za zlatom, či za dvoma strie-
bornými medailami občas prekonávať 
aj nemalé prevýšenia.
A teraz takáto otázka. Ktoré hokejové 
mužstvo urobilo najviac radosti svoj-
im súperom?
Jednoznačne Nemci. A síce, urobili 
veľkú radosť Švédom, keď porazi-
li v osemfinále Švajčiarsko. Vzápätí 
urobili veľkú radosť Kanade, keď vo 

štvrťfinále porazili Švédsko a nako-
niec Rusom (Olympijským športov-
com z Ruska), keď v semifinále vyradili 
Kanadu. Tým však ale urobili radosť aj 
vo finále, keď nedokázali zužitkovať za 
stavu 3:2 presilovku tri minúty pred 
koncom zápasu.
Tak teraz hurá na ihriská, na svahy 
a štadióny, aby sme o štyri roky mohli 
byť s výsledkami na olympijských 
hrách spokojnejší, ako sme boli s tými, 
ktoré sme dosiahli na OH, čo sa len 
pred pár dňami skončili.

-mv-

správy
sLovenskej 
maLej 
strany

Marcel KRIšTOfOVIč

Ľubomír JUHáS

Nemyslíte si, pán aktivista, že je dosť hlúpe 
vyzývať bezdomovcov aby vyšli do ulíc

maFiánske kauzy

Mnohé kauzy ostanú
otvorené navždy,
keď v nich okrem vinníka
mával prsty každý.

Mikuláš JARáBEK

Najviac záchrancov má ten, 
kto sa topí v peniazoch

J. GAšPAR

S politikou nemožno robiť žiadnu kultúru. 
Azda však možno robiť politiku s kultúrou

Heuss
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ROSSINIHO priatelia sa rozhodli pri 
príležitosti jeho 70-tych narodením 
skladateľa prekvapiť. Vybrali medzi 
sebou dvadsaťtisíc frankov, ktorými 
chceli financovať postavenie 
Rossiniho pamätníka, ešte za jeho 
života.
„Pane Bože!“ zvolal majster, 
„Dvadsaťtisíc frankov, toľko 
peňazí vyhodiť! To mi radšej dajte 
peniaze na dlaň a ja sa postavím na 
podstavec sám.“

• • •
Známy skladateľ a klavirista, Anton 
RUBINŠTEJN usporiadal raz koncert 
vo vile veľkokňažnej Jely Pavlovny, 
príbuznej Mikuláša I. Po koncerte sa 
veľkokňažná spýtala:
„Milý pán Rubinštejn, je pravda, že 
klaviristom sa musí človek narodiť?“
„Áno, Výsosť,“ odpovedal umelec. 
„Keby sa nenarodil, určite by nehral 
na klavíri.“

• • •
Svetoznámy fyzik Wilhelm Conrad 
RÖNTGEN, objaviteľ röntgenových 
lúčov, ktoré už miliónom ľudí 
zachránili život a zdravie, skúšal 
už druhý raz študenta, ktorého 
nedávno musel zo skúšky vyhodiť. 
Ani tentoraz študent nič nevedel.
„Povedzte, prosím,“ spýtal sa 
ho nakoniec Röntgen, „čie 
prednášky a semináre ste vlastne 
navštevovali?“
„Docenta Mittelmeiera.“
„No vidíte, ako ste sa zlepšili!“ 
radostne zvolal Röntgen.
„Čože?“ zakoktal študent 
prekvapene. „Ako to, že zlepšil, pán 
profesor?“
„Nuž, minule ste nevedeli 
odpovedať ani len na túto otázku.“

• • •
Člen pražského Národného divadla, 
Martin RŮŽEK, pôsobil v roku 1945 
v Mladej Boleslavi. O štvrťstoročie 
neskôr sa tam opäť stretol 
s niekdajšími priateľmi a známymi. 
Jeden z nich sa opýtal: „Pán Rúžek, 
ako sa dnes, po toľkých rokoch 
pozeráte na Boleslav a na seba?“
„Viete,“ odvetil Rúžek, „vidím a cítim, 
že Boleslav zostala stále ešte mladá, 
ale ja som o dvadsaťpäť rokov 
starší.“

• • •
Francúzsky sochár Auguste RODIN 
dostal otázku, ako sa vlastne 
robí socha. Majster sa zamyslel 
a ochotne vysvetlil:
„V podstate to je veľmi jednoduché. 
Vezmete kameň a otesáte všetko 
zbytočné.“

• • •
Holandského mysliteľa a humanistu 
Erasma ROTTERDAMSKÉHO 
pokarhal pápež Lev X., že v pôstne 
dni jedáva mäso.
„Svätosť,“ vysvetľoval Erasmus, 
„moja duša je dobrá katolíčka, ale 
žalúdok je luterán.“

• • •
Mladý herec, ktorý sa domnieval, že 
je vynikajúcim tragédom, požiadal 
slávneho herca Nikolaja RYBAKOVA, 
aby sa išiel pozrieť na jeho Othella. 
Po predstavení sa netrpezlivo 
spýtal:
„Tak čo, zabil som dobre Desdemonu 
v poslednom dejstve?“
„Dobre,“ odpovedal slávny herec, 
„ale ešte lepšie si zabil Othella hneď 
v prvom.“

anekdoty
podľa
becedy R

Quíz Fámyzdatu
Proč jsou Číňani tak moc bohatí?
Protože všichni neustále rejžujou…

citát měsíce
Andreji, ty premiérem prostě Bureš… Miloš Zeman

ŠiLhavý nebude 
Nová doba s sebou přináší do české společnos-
ti i nové zvyky a tradice. Místo MDŽ máme Svátek 
Matek, oslavy VŘSR vystřídal Helloween a o Valen-
tiském šílenství se snad ani nemá cenu bavit. A přes-
tože by se mohlo zdát, že už žádný další export 
zahraničních tradic nám nehrozí, opak je pravdou. 
Podle informací našich reportérů budou totiž muset 
všichni hráči a zaměstnanci fotbalové Slavie od příš-
tího roku povinně slavit Den Tvrdíkůvzdání.

happy meaL s provazem
Novou službu začnou od příštího roku nabízet nej-
známější celosvětové řetězce s rychlým občerstve-
ním. Zaměřena bude výhradně na k smrti odsouze-
né vězně, kteří si budou moci těsně před popravou 
zdarma objednat last food.

z rokLinky před soud
Přestože populární filmová trilogie Pán prstenů sklízí 
nadále celosvětový úspěch, mají její producenti po-
slední dobou velké starosti. Zažalovala je totiž počet-
ná skupina komparsistů a představitelů nehezkých 
Frodových nepřátel. Přestože tvůrci snímků se k celé 
této kauze zatím odmítají vyjadřovat, našim reporté-
rům se podařilo z dobře informovaných zdrojů zjistit, 
že důvodem sporu je údajně skřet zájmů.

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

horoskopinGponG (od 21. 3. do 
20. 4. , teda baran)
Aj keď zúri Mesiac knihy a jar (pur vrátane) len sa tak práši, 
čítať pri jedení sa vám nepatrí, hoci často je to pre vás je-
diný spôsob, ako zabudnúť čo jete. Len tak mimochodom, 
najväčšiu zásluhu na príchode obdobia od marca do júna 
máte vy, keď klamete, až sa hory zelenajú. Nechcem sa 
chváliť, a možno mi ani veriť nebudete, no medzi typických 
buranov eventuálne baranov patrili aj Leonid Iljič Brežnev 
a Erich Honecker, bárs sa navonok maskovali jazýčkovými 
pusami. A keďže je známe, že neznášate kraslice a po-
smech, neodporúčam vám robiť estrádneho konferencié-
ra vulgo moderátora a škúliť po kariére poslanca. Nepoze-
rajte ani na slávu futbalových rozhodcov – fanúšikovia by 
vás rozniesli na kopytách, pokiaľ nemáte talent prižmúriť 
píšťalku nad domácimi hráčmi. Barani najradšej trávia 
voľný čas s činkami a baranidlom, čím si vyslúžia závisť, že 
až no a úspechy v kasíne, saune a na dostihoch. Baranice 
sú nevyspytateľné, takže sa nevypláca požičiavať im veľké 
sumy, lebo v láske sú nestále a všetko zachraňujú simu-
láciou ovčích kiahní. A čo je tajomstvo Baranov? Mlčať 
o tom, čo nevedia. Vieme však, ako čo najrýchlejšie a naj-
spoľahlivejšie spoznáte nosičov tohto znamenia: chcú 
niečo, nevedie čo, ale musí to byť rýchlo. Slovenskóóó, ciky 
cak ciky cak!!!

Milan LECHAN, vedátor osudov a šaman.

Ivan POPOVIč

Jano VALTER

J. NOVáK & J. SKOUPý

(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

Fedor VICO

Vladimír JIRáNEK

Peter GOSSáNYI

SETIK

Eja KULOVANý

Michal HRDý



V5/2018

Rasťo VISOKAI

Krystal si přivstal,
aby pozval k tanci

neznámou substanci.
Prý mívala ve zvyku

probaletit fyziku.
V tabulce prvků své místo měla,
vědecký název však zapoměla.
Tančili spolu polohy zcela nové,

k ránu mu dala své číslo atomové.

Štrajk

Bezvrané ráno
Bezkrákavé

Rána sú také nezvyklé
Zdá sa, že všetky vrany zdravé

Osedlali si bicykle
A odtiahli mi spod balkóna

Spod neba, ba aj z lúky psov
Dnes čvirikavošvitorivé

Vtáčky vlietli do mojich snov.

Otváram okno dokorán
Možno tie vrany privolám…

Ale nie… Teda… Čo to trepem…
Teším sa, že sú na výlete

Že užijú si slobody
Spojené vranie národy

No aj tak okno otváram
Neveriac tichu čiernych vrán

Zaránky Slnko nemorí
A tak sa vranie odbory

Dnes na svitaní bez zábran
Pridali k štrajku eurovrán
(Vrany vstúpili do štrajku
navlečúc bielu kazajku)
A mesto zmĺklo v tíšine
Aj psy sú dáke nečinné

Oznam pre ľudí spísali
Alejí by sa nebáli

Dnes z vraních hniezd by nemali
Na hlavy padať výk(resy)

Zvláštne sú vranie móresy.

Vrabce a lasty muchohladné
Správajú tiež sa nenápadne
Hrdlička hrdlu pokoj nedá
a hrdlačiť chce do obeda
Alebo aspoň do úmoru

(Navečer zaletí si k moru)

A vtom vtáčieho do švitoru
Zaplietli sa dva havrany
Lúku psov majú na dlani
Poškuľujú i po balkóne

V raňajšovtáčom krákozhone

Havraní dvaja štrajkokazi
Krákajú, div ich neporazí

Za všetko, čo sa u vrán deje
Havrany môžu vránobiele.

*
*

S havranmi urobím si fotku
Skôr než odídu do dôchodku

Drago MIKA

RODIČOVSKÉ ONÉ IZÉ
Prvé dva roky učíme svoje deti hovoriť a chodiť. Tých ďalších šestnásť rokov strávime tým, že 
im vravíme, aby si sadli a zmĺkli

Bc. Feri šNAPS

Príde muž na strážnicu a oznamuje píšucemu nadporučíkovi:
- Beriem svoje udanie späť, pretože som svoju peňaženku 
našiel.
- Je neskoro, pane, my sme už zlodeja zatkli.

•••
- Pán doktor, čo mi poradíte proti impotencii?
- Pán inžinier, najlepšie bude, keď si nájdete iného koníčka.

•••
Manželka spustí na manžela:
- Tak, ty sviniar, teraz sa pekne priznaj, že tie nohavičky, čo som 
našla v aute, sú tvojej sekretárky!
- To určite, ha-ha. Veď tá žiadne nohavičky nenosí.

•••
- Pani Fifíková, prečo sa chcete rozviesť?
- Manžel mi vyčíta, že neviem variť a piecť.
- A čo tá tržná rana na vašej hlave?
- To mi manžel urobil mojim krehkým jablkovým koláčikom.

Juraj CAJCHAN
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E! SME NIELEN 
ZA PRIATEĽSKÉ OVZDUŠIE!
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE OČAMI HUMORISTOV

Milana Kupeckého a Vladimíra Pavlíka

ISBN: 978-83-7490-764-4

Občianske združenie Chýrnik- noviny tolerantnosti, 
vydalo nedávno knižku aforizmov Milana Kupec-
kého, bohato doplnenú kresbami karikaturistu 
Vlada Pavlíka (alebo naopak?).
Prnášame niekoľko ukážok z tejto publikácie, 
ktorá má takmer 80 strán a vyšla aj s podporou 
Literárneho fondu.

 • Obdivujem cestárov a hrobárov. Robia denne 
dieru do sveta.

 • To boli časy, keď smutné boli iba vŕby.
 • Za vyrúbané lesy by sa mali vyrubovať pokuty.
 • Ak by sa múka mlela ústami, určite by sme 
mali viac chleba.

 • Aká škoda, že podkurovaním sa nedá kúriť.
 • Na koreň veci idú iba ničitelia stromov.
 • Reči sa hovoria a chlieb sa hádže do kontaj-
nerov.

 • Nech si Slovač sem-tam vytne zopár borovi-
čiek, no nie celý les.

 • Zdá sa, že najviac vysychajú finančné toky.
 • Kto platí, pre toho zákony prírody neplatia.
 • Výzva dneška: Pod strechu treba dostať nielen 
obilie, ale aj bezdomovcov.
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rovnako na jednu tému

staLo sa

K tejto udalosti došlo pri stretnutí 
britskej kráľovnej a jej manžela princa 
Philipa s kráľom Bahrajnu. Kráľ, 
kráľovná a sultán o niečom hovorili, 
keď náhle rozhovor prerušil neslušný 
zvuk, to urobil jeden z koní.
Malý priestor kočiaru sa rýchlo 
naplnil smradom. Kráľovná Alžbeta 
se naklonila k manželovi a niečo 
zašepkala. Princ Philip odpovedal na 
jej otázku kladne, potom sa kráľovna 
Alžbeta II. obrátila k sultánovi 
a ospravedlnila sa za túto nepríjemnú 
udalosť.
A sultán odpovedal: „Nič se nestalo, 
Vaše Veličenstvo. Myslel som si, že to 
bol jeden z vašich koní.”

Správca rekreačnej chaty víta pána Ločperdu:
- Urobíme všetko, aby ste sa tu cítili ako doma.
- Prepánajána, ja som si myslel, že si sem prídem 
oddýchnuť.

•••
Kto spadne zo strechy skôr: blondína alebo bru-
neta?
Bruneta. Blondína sa po ceste stratí.

„Včera bol u mňa Kohn, chcel ma 
zbiť.“
„Ako môžeš vedieť, čo chcel?“
„Keby nechcel, nebol by ma zbil.“

• • •
Príde Stern k múdremu rabínovi.
„Urobil som veľkú hlúposť, rabín. 
Požičal som Geršovi desaťtisíc, ale 
nespísali sme o tom papier, takže to 
môže odtajiť. Poraď, čo s tým.“
Múdry rabín sa zamyslel a po chvíli 
povedal:
„Napíš mu list, aby ti okamžite 
vrátil dvadsaťtisíc. On ti nazlostený 
odpovie, že ti je dlžný len desaťtisíc, 
a tak budeš mať papier…“

• • •
Pýta sa Schwarz Kohna:
„Keby si bol Soros, čo by si robil 
s jeho obrovským majetkom?“
„To nie je dobrá otázka! Správna 
otázka znie: Čo by robil on s mojím 
dôchodkom?“

• • •
Vo vozni newyorského metra sedí 
černoch a číta noviny v hebrejčine. 
Uvidí ho Kohn, pristúpi k nemu 
a hovorí:
„Vy nešťastník! To vám nestačí, že 
ste černoch?“

„V našom meste niet ani desať 
poctivých ľudí,“ sťažuje sa Gelb 
Kohnovi.
„Ako to môžeš povedať, prosím ťa! 
Počítajme… si tu ty… potom som tu 
ja… Počuj, a musia byť všetci desiati 
z nášho mesta?“

• • •
Ešte na začiatku storočia, 
v dobe súbojov sa stalo, že Kohn 
jednoducho vyhodil
na ulicu Schwarza, ktorý ho prišiel 
navštíviť. Schwarz mu na ulici 
pohrozil päsťou a zakričal:
„A budem vás provokovať! Alebo 
zastrelíte vy mňa, alebo ja vás, ale 
určite bude o jedného darebáka na 
tomto svete menej!“

• • •
Hovorí Weis Kohnovi:
„Je to zaujímavé, ale vždy, keď sa 
na vás pozriem, spomeniem si na 
Árocha.“
„Prečo? Vari som mu podobný?“
„To nie, ale aj on mi je dlžný 
desaťtisíc korún.“

• • •
Prišla k rabínovi pani Kohnová 
a posťažovala sa, že manžel aj otec 
ju bijú. Rabín si zavolal otca.
„Tvojmu zaťovi sa nečudujem,“ 
povedal, „je to hrubý, neokrôchaný 
alkoholik, ale teba poznám ako 
dobrého veriaceho. Prečo ju biješ 
aj ty?“
„Z pomsty, rabín… Keď on bije moju 
dcéru, ja bijem jeho ženu.“

• • •
Katolík, protestant, moslim a žid 
diskutujú pri večeri.
Katolík: „Mám taký majetok, že sa 
chystám kúpiť Citibank!“
Protestant: „Ja som taký bohatý, že 
si kúpim General Motoros!“
Moslim: „Ja mám rozprávkové 
bohatstvo, tak si asi kúpim 
Microsoft!“
Potom sa všetci obrátia na žida. 
Ten si pokojne mieša kávu, potom 
opatrne odloží lyžičku na stôl, trochu 
si odpije, pozrie sa na tých troch 
a povie:
„Ale ja nič z toho nepredávam!“

•Ž i d o v s k é
a n e k d o t y

Pre Bumerang Konstantin KAZANCHEV

Stretnú sa dvaja:
- Nevideli sme sa my už niekde?
- Neviem, hádam v Medzilaborciach?
- Ale ja som v Medzilaborciach nikdy nebol.
- Hm, tak to potom museli byť iní dvaja.

Dve v dialógu:
- Veríš v lásku na prvý pohľad?
- Samozrejme, že áno. Videla si môjho muža? To 
si myslíš, že by som si ho zobrala, keby som sa 
pozrela ešte raz?

Naštvaný hosť v reštaurácii hlasno volá čašníčku: - 
Hej, haló, máte zapchaté uši?
- Moment, opýtam sa v kuchyni.

bobo pernecký vystavuje v preŠove

Galéria Kýchania mozgu a Wave – centrum nezávis-
lej kultúry na Hlavnej ul. 121 v Prešove zorganizovali 
ďalšiu výstavu. Od 28. februára je tam otvorená vý-
stava kresleného humoru karikaturistu a architekta 
Boba Perneckého, ktorý žije a pracuje v Piešťanoch. 
Jeho svojrázne kresby poznajú aj čitatelia nielen sú-
časného Bumerangu, ale i toho pôvodného, ktorý 
vychádzal v rokoch 1994- 1997. Výstava potrvá do 
4. apríla 2018.

poLitoLoGizmy milana kendu
VýSTRAHA PRE REfORMáTOROV
Predovšetkým do snov treba zaviesť viac bdelosti.
V ORCHESTRI MOCI
Je oveľa praktickejšie vylúčiť z orchestra tých niekoľko nepri-
spôsobivých nástrojov, ktoré hrajú čisto.
Má GIGANTA ZA SEBOU
Vráža do každého ako biliardová guľa. Má totiž za sebou sil-
ného hráča.
V DIKTATÚRE KONKURENCIE
Príležitosť dnes už môžete dostať len príležitostne.
V šIALENOM REŽIME
Koliesko, ktoré máme navyše, môže byť záchranné.

Letný byt
 
V čase, keď ešte neboli bežné chaty a chalupy, 
prenajímali si ľudia z miest na vidieku tzv. letné 
byty. Ale niekedy mávali dosť prehnané požia-
davky.
Jedna pražská rodinka žiadala napríklad určitý 
komfort. A preto si dala do novín inzerát. Chceli 
mať blízko vodu na kúpanie, les, samostatnú izbu 
a dokonca, aby bola blízko toaleta! Tak sa to do 
inzerátu nehodilo napísať a preto dali na záver 
diskrétnu otázku:
„Ako ďaleko je to k…?“
Na jednej samote na Šumave si inzerát prečíta-
li a zistili, že všetko by mali: vodu, les, aj peknú 
samostatnú izbu. Ale čo znamená to „k“ na konci 
inzerátu. Išli sa opýtať pána učiteľa. Pán učiteľ si 
nebol istý a poslal ich za pánom farárom. Pán fa-
rár chvíľu uvažoval a potom povedal:
„Už to mám. To bude zrejme veľmi zbožná rodina 
a pýta sa, ako ďaleko je kostol.“
Vidiecka rodina teda obratom dala na inzerát 
odpoveď:
„Máme pre vás voľnú izbu, dve postele a je tam aj 
pec. Voda aj les sú neďaleko. „K“ je od nás vzdia-
lený necelé dve hodiny cesty. Vo všedných dňoch 
môžete chodiť na malú a v nedeľu na veľkú. Pri 
veľkej hrá aj organ.“
Samozrejme, že letných hostí sa nikdy nedočkali.

Jiří šTYCH

Peter ZIfčáK
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Čertovské obrázky Ľuba radenu

Roztancovaný kútik
Tanečníčka: - Pri vás sa cítim ako cukrová repa.
- Taká sladká?
- Nie, tak často okopávaná.

•••
Tanečník: Slečna, prepáčte, že som vám stúpil na nohu.
- To nič, ja robím v kravíne a tam mi stále nejaký vôl stú-
pa na nohy.

ŽeLezniČné uzLy Laca tormu

STARá CIGáNSKA MÚDROSť
Učme še hrac na hušľoch. Je ľepši mac na bradze jeden mozoľ od huš-
ľoch, jak na rukoch dzešec od roboti.

to boLo aLe ráno…
8:00 Urobil som snehuliaka.
8:10 Okoloidúca feministka sa ma spýtala, prečo som nepostavil 

snehuliačku.
8:15 Urobil som snehuliačku.
8:17 Opatrovateľka od susedov sa sťažovala na odhalenú hruď 

snehuliačky.
8:20 Homosexuálny pár žijúci obďaleč namietal, prečo som ne-

postavil dvoch snehuliakov.
8:25 Vegáni z neďalekého domu sa sťažovali na nos z mrkvy, 

pretože zelenina je jedlo a nie ozdoba pre snehuliaka.
8:28 Som nazvaný rasistom, pretože snehový pár je biely.
8:31 Muslimský šialenec kráčajúci po ceste chce, aby snehuliač-

ka mala šatku.
8:40 Niekto volá policajtov, ktorí sa ukážu, aby zistili, čo sa deje.
8:42 Hovoria mi, že musím odstrániť metlu zo snehuliaka, preto-

že by sa mohla použiť ako smrtiaca zbraň. Veci sa zhoršujú po 
tom, čo som zamrmlal niečo posmešné tak, že to bolo počuť.

8:52 Môj telefón zabavili a dôkladne skontrolovali, keď ma so 
zaviazanými očami odvážali na policajnú stanicu v helikoptére.

9:00 Som v správach ako podozrivý terorista, ktorý sa v tejto 
citlivej dobe snaží vyvolávať problémy.

9:10 Pýtajú sa ma, či mám nejakých komplicov.
9:29 K zodpovednosti za mňa sa prihlásil ISIS…

Kresba a text: Ladislav BELICA

exkurzia
Ja som ešte nebol v núdzi,
neznáme ma láka.
Núdza je vždy naporúdzi
s otvorenou náručou,
hneď za každým druhým rohom
s úsmevom ťa čaká.
 
Ja som veľmi opatrný,
na takúto pohostinnosť
nerád si už zvykám,
nemusím pchať frňák všade,
keď túžim po exotike
radšej pôjdem do Mexika.
 
Ja už poznám v meste skratky,
núdzi sa nalákať nedám,
nech si za tým druhým rohom
ďalej striehne na obete,
prítulná jak chudoba, verná ako 
bieda.

•	 Skok do výšky je zároveň pádom do 
nížky.

• Voľný čas nijaký nemám, preto-
že musím stále behať, alebo hrať 
futbal.

•	 Pravidelným tréningom môžeme 
narásť, aj keď už nerastieme.

• Mali by sme pravidelne cvičiť. Raz 
ráno, inokedy zasa inokedy.

•	 Pri hode loptičkou do diaľky sa uká-
zalo, že väčšina dievčat ovláda len 
hod na blízko.

• Do cieľa som pribehol ako druhý, 
pretože ma jeden predbehol.

•	 Šport účinkuje aj na zdravie, škodli-
vý je len pre zranených.

• Telesná výchova sa nepropaguje 
len dnes. Podľa dochovaných po-
zostatkov vieme, že už v dávnych 
dobách ľudia vykonávali mnoho 
pohybov.

•	 Moja mladšia sestra ešte trochu plá-
va v korčuľovaní.

• Nie je dôležité zvíťaziť, ale zú-
častniť sa. Tak sme sa len zúčast-
nili a nezvíťazili sme.

•	 Najusilovnejší športovec v našej 
triede je Fero, pretože dokáže hýbať 
aj ušami.

Perličky
so školy a okol

ia
verŠíČky
na ŠkoLské
perLiČky
Na kare sa zvykne 
karaoke spievať. 
červotoč je zviera 
vyrobené z dreva. 
V krasokorčuliaroch 
krasový jav drieme. 
Spavú nemoc liečiť 
dlhým spánkom vieme. 
Rádioaktívne 
každé rádio je. 
človek si vie vážiť 
život, až keď zomrie. 
Každá krava medzi 
žuvačkovce patrí. 
Na utretie ľuďom 
slúžia nos a handry. 
Bez auta sa ľudia 
hýbu chôdzou pešou. 
Teplá voda je tiež 
nemrznúcou zmesou. 
Zveráky sú stroje 
na chytanie zveri. 
Horúčku vždy vedia 
znížiť teplomery. 
Ryba rozmnožovať 
vie sa trením biedy. 
Robot je dnes členom 
robotníckej triedy.

Jozef BILY

Vlado MEšáR
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Najbližšie číslo 

časopisu Bumerang 

nájdete vložené v denníku 

šport

v sobotu 

24. marca

Napriek tomu, že 
je kritika zdravá, 
leží mnohým ľuďom 
v žalúdku.

b a Č i k o v a
m u d r o s c
Alkohol je metla ľuc-
tva, aľe jednotľ ivcom 
ňeškodzi.

s
jediná otázka

alebo

Vy sa pýtate, 
my odpoVedáme

Náš čitateľ  a volič Dobroslav D. sa nás pýta:
Uskutočnia sa na Slovensku prezidentské voľ by aj v prípade, že nikto nebude kandidovať ?Áno, len priebeh voľby by bol iný. Odborná porota za dozoru štátneho notára by prezidenta vylosovala zo všetkých občanov Slovenska, ktorí spĺňajú vekový limit. V prípade, že by vylosovali niekoho, kto už prezidentom bol, losovanie by pokračovalo druhým (prípadne aj tretím) kolom.

hokejista

Už mám plné zuby toho,
aj na nervy je to mnoho,
kým signál koniec odtrúbi,
zakaždým prídem o zuby.

Emília MOLčáNIOVá

…„štipku soli rozdrvíme na 
kašu“…

Doktorka opitá
zrazu sa ma opýta:
„Otca ti naháňam,
z čoho ťa preháňa?“
„Z Bumerangu receptov
Milana Lecháňa!“
V recepte mi nanúkal
jesť krídelká z pavúka.
A taká je pravda,
aj nožičky z hada.
Už má v hlave nový námet
nemusíme čakať na med.
Radí zožrať rovno včely!
Z úľa mu však uleteli…
Podľa toho, mizerák,
na fotke aj vyzerá!
Nech je pre nás alarmom:
recept nedá zadarmo!
Dľa trestného práva
korupčne sa správa.
Ja to NAKE ohlásim,
nech ho šupne do basy!
Ten podvodník bohapustý
varí drogy – vraj z kapusty!
Čitatelia tiež zúria
ŠPORTU chýba cenzúra-
pod EŠ – té – Bé dohľadom
Milanko by –ochladol!
Od doktorky, je to tak
trielim k stánku ako tank
kúpiť Šport, v ňom Bumerang.
(Prečistím ním mozog, zrak…)
Prečítam ho celý, isto,
teším sa na humoristov,
zvlášť na toho Lecháňa,
čo ma z neho preháňa.
Aj keď sa mi nechce,
posielam mu recept-
vlastnú starú novinku:
PRSÍČKA a STEHIENKA
vyprážané na slnku!
Viem, že Milan „ žabky“ loví
ako bocian močiarny
a hltá ich skrytý v kroví
(tak ako ja) – očami!.

S Milanom Lechanom som sa 
naposledy stretol pred polsto-
ročím v Divadielku na Hlinách 
v Žiline. Dodnes si pamätám 
jeho aforizmus: „Milujte sa 
a množte sa, sám na všetko ne-
stačím!“

Laco Bednár z Kežmarku
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Čo sa patrí a Čo nie 
záhradkárom v marci
Alfou a omegou každého záhradkára by mala byť, 
a to sa podržte, záhradka, o čom zaiste nepochy-
bujú ani majitelia striech osobných áut. V týchto 
intenciách sa v prvej polovici mesiaca už tradične 
uchádzajú o teplé miestečko v parenisku semená 
letničiek, ako sú papuľky, láskavec, kadlubiak, as-
trovka, stašák, klinček čínsky, máziková, piercing 
a tak podobne. V druhom polčase marca vysejeme 
do studeného pareniska napríklad… alebo radšej nie. 
V slabej chvíľke pri stromoch, na ktorých je už ne-
jeden rozospievaný konárik, uskutočníme výsadbu 
trvaliek. Osvedčili sa najmä nepočujúca hluchovka 
a dychavičný pľúcnik. Malú, eventuálne veľkú potre-
bu presádzania izbových rastlín si overíme tým, že 
ich v nestráženom okamihu vyberieme z črepníka, 
aby sme sa presvedčili, nakoľko je zemina prerastená 
koreňmi či slaninou. Palina povzbudzuje chuť do je-
denia a napomáha okamžite, najneskôr ihneď pri trá-
vení ťažších jedál. Vysadená medzi ružami ich chráni 
pred voškami, zlodejmi, resp. pred tými, čo nečítajú 
Bumerang. Suchá kytica paliny v skrini drží mole i mi-
lencov namol v úctivej vzdialenosti… Hej, čítate ma 
vôbec? Aké bolo posledné slovo? Odpoviem si sám: 
zima. Predo dvermi je však jar. Choďte jej otvoriť.

Jiří METELESKU-BLESKU, 
odborník otrasných a úžitkových rastlín.

Dvaja školáci:
- Vojto, je pravda, že vieš všetko 
o hokeji?
- Jasné.
- Tak i povedz, koľko dier má brán-
ková sieť.

…a dereŠ bruna horeckého

pre autorov 
kresLeného humoru
V meste Brezno sa bude konať už 23. roč-
ník medzinárodnej súťaže kresleného 
humoru
O BOMBUROVU šABĽU 2018
Jeden autor môže do súťaže poslať max. 
5 prác na tému AUTO NAŠE MILOVANÉ
Na zadnej strane príspevku treba uviesť 
plné meno, adresu, vek a kontakty.
Súťaž má dve kategórie: autori do 15 a nad 

15 rokov a ocenení autori získajú aj finančné 
ceny.
Práce je potrebné zaslať (s označením 
„O Bomburovu šabľu“) do 4. mája 2018 
na adresu: Technické služby, Rázusova 16, 
97701 Brezno, Slovensko.
Príp. sa môžete informovať na tel. 1910/ 
996 021, resp. 0908/605 196, príp. e-mai-
lovej adrese: veronika.cerovska@brezno.sk.
Vyhodnotenie a výstava súťažných prác sa 
uskutoční v sobotu 28. mája 2018 v Syna-
góge na Štúrovej 11 v Brezne.

dereŠ Fedora vica

Vtedy a dnes


