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Igor Cibula,
politický analytik, ex-riaditeľ
rozviedky SIS,
zakladateľ ABSD
(Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov).
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❶ Poznáte nejakú (máte nejakú
vlastnú) definíciu humoru?
Humor je životabudič v situáciách, keď
sa človeku zdá, že ho obklopujú nepochopiteľné absurdnosti a domnieva
sa, že iba on vidí svet v čierno-bielych
farbách. Povznáša človeka k očakávaniam, že pomery sa zmenia k lepšiemu – alebo prináša aspoň to, že nielen
jemu sa javia vážne veci také smiešne.

Manželstvo nie je lotéria, v lotérií sa
niekedy aj vyhráva.
George Bernard Shaw

Výplata je vtip mesiaca
Ivan Popovič

❷ Stala sa vám niekedy humorná (veselá) príhoda, ktorá by
mohla pobaviť aj našich čitateľov?
Keď som prednášal predmet „Spravodajské služby“ na vysokej škole, jednej
študentke som ohodnotil jej seminárnu prácu 7 bodmi z 10 možných bodov.
Oznámil som jej to e-mailom, na ktorý
som asi za 20 minút dostal odpoveď
bez oslovenia. Zrejme ho písala svojej
kamarátke, ale omylom ho poslala na
moju adresu: „Predstav si, že ten debil
mi dal iba sedem bodov za seminárku. A ešte k tomu mi ten môj idiot (bol
to zrejme aktuálny sexuálny partner
mojej študentky) čo ma nabúchal, mi
poslal SMS-ku, že si to mám nechať
zobrať. Čo Ty na to?“ Mojej študentke
som napísal, že jej nezávideniahodná
situácia ma mrzí a keby som bol o jej
neželanom tehotenstve a nehodnom
frajerovi vedel, tak by som jej dal aj
10 bodov, aby som neprehlboval jej
duševné rozpoloženie. Študentka reagovala obsiahlym e-mailom, kde sa
mi zoširoka ospravedlňovala a sebabičovala. Odpísal som jej, že si cením jej
otvorený názor a že nemusí mať obavy,
že by nezískala pozitívny kredit z môjho predmetu. Skúšku urobila!

Vojtech Krumpolec

Marie Plotěná

❸ Ktorá oblasť spoločenského
života je podľa vás najväčším
inšpirátorom humoru?
Asi politika – najmä slovenský parlament a smiešne figúrky, ktoré sa tam
pretekajú vo svojej dôležitosti. Alebo
tiež rôzne televízne show, kde ľudia
súťažia v tom, kto je smiešnejší, ale súťažiaci majú pritom pocit, že sa z nich
stávajú svetoznáme celebrity.

❹ Ak máte - mohli by ste nám
prezradiť rebríček:
a) najveselších politikov
b) najsmiešnejších politikov?
Na Slovensku považujem za najpokračovanie na strane II…

Andrej Mišanek

Mirek Barták
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veselšieho politika Fera Mikloška
a v Čechách Václava Klausa. K tomu
si dovolím poznamenať, že mentálne
som Čecho-Slovák, a preto spomínam
jedného i druhého. V smiešnosti je na
Slovensku neprekonateľný pán Mgr.
Andrej Danko. Trochu za ním zaostáva
predseda politického subjektu SME
RODINA – pán Mgr. Boris Kollár, ktorý ma však rozosmeje najmä vtedy,
keď hovorí bez papiera. Inokedy máva
text možno pripravený prezidentským
kandidátom jeho hnutia – Bc. Milanom
Krajniakom.

si dovolil na môj účet indický predavač v zlatníctve v Dubaji, kde sa mojej
manželke zapáčil malý prívesok. Keď
predavač počul, že sa s manželkou rozprávame po slovensky, oslovil nás rusky a priznal sa, že študoval v Moskve.
Mojej manželke sa prívesok páčil a tak
som predavačovi povedal, že jej ho kúpim. Povedal mi cenu: 10 000 dolárov.
Zbledol som, on sa usmial a potom
uviedol cenu, ktorá bola iba stotinou
uvedenej sumy.

❼ Je pre vás humor nevyhnutnou súčasťou života, alebo sa
bez humoru pokojne zaobídete?

❺ Máte obľúbenú anekdotu?

Humor spestruje život a umocňuje
optimistický pocit zo života. Deficit
humoru v živote je príznakom krízy
jednotlivca i spoločnosti. Z humoru sa
môže stať aj silná politická zbraň, ktorej
sa tak veľmi boja autokratické a totalitné režimy, ale niekedy aj vládne elity
v demokraticky sa tváriacich štátoch.
Politici, ktorí sa desia humoru, prejavujú tým nedostatok sebadôvery a intelektuálnu zadubenosť. Mne humor
pomáhal v časoch totality ľahšie znášať
spoločenskú diskrimináciu, ktorej som
bol po roku 1968 vystavený.

Jeruzalem bol až do tzv. šesťdňovej
vojny v roku 1967 rozdelený na dve
časti – východnú časť spravovalo Jordánsko a západnú Izrael. V tejto vojne
izraelská armáda obsadila celý Jeruzalem a židovskí predstavitelia oznámili, že sa dohodli s Jordánskom, ako
si rozdelia známy múr nárekov: Izrael
si ponechá Múr a Jordánsku zostanú
náreky.

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

Priatelia si príliš nedovoľovali robiť
žarty na môj účet, pretože som im to
doplácal s niekoľkonásobnou razanciou. Napríklad jednému kamarátovi
som poslal fingovaný e-mail, v ktorom
mu matka známej športovkyne navrhovala rande. On jej obratom odpovedal a ona s rozpakmi jeho súhlas so
stretnutím prijala. Až keď sedeli spolu
na káve, spoločne prišli na to, že sa stali
obeťou nemiestneho žartu. Priateľ už
na stretnutí usúdil, že za tým je moja
iniciatíva a hneď po stretnutí s tou dámou mi prišiel vynadať. Drobný žartík
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slovník (takmer) cudzích slov
Ani to tak nevyzerá, ale reč bude o jazyku, o prostriedku dorozumievania, o reči.
„Reč“, píše Karel Čapek, „je jediný autentický prejav duše národa. Náboženstvo,
zvyky, národné poslanie a všetky pomery
sa môžu zvrátiť revolúciou. Len v reči neexistuje revolúcia, naopak, je to kontinuita, večné prijímanie, tichý a hlboký vývoj,
ako v živej prírode“.
Tá nekonečná kontinuita sa prejavuje napríklad v tom, že každé dieťa začína, prirodzene, od začiatku. Vyrastá v určitom
jazykovom prostredí a absorbuje, nasáva
jazyk, ktorý ho obklopuje. Ale nemusí to
byť len jeden jazyk. Dieťa bez problémov
zvláda aj niekoľko jazykov naraz, pretože
nevníma jazyk ako niečo, čo je určené pre
jednu uzavretú komunitu. Ak matka hovorí s dieťaťom po slovensky, otec dajme
tomu po taliansky a babičke je bližšia

PADÁ

SMIECH

maďarčina či nemčina, dieťa celkom samozrejme vníma celé spoločenstvo slov,
ktoré okolo seba počuje. Pretože nevie, že
počúva rôzne jazyky.
V inej situácii je človek, ktorý sa chce
naučiť nejaký cudzí jazyk v dospelosti.
Je limitovaný tým jazykom, ktorý pozná,
z ktorého vychádza a ten cudzí jazyk musí
cez ten svoj nejako prepasírovať. O to je
jeho situácia ťažšia a zložitejšia.
Preto prejav detí a cudzincov býva taký
poetický a vynaliezavý. Neuvažujú v hraniciach toho, čo už vedia, ale sú schopní
vytvárať také spojenia, ktoré sa im logicky núkajú. Keď sa dieťa oboznamuje
s jazykom, pokojne si povie požiadavku:

❽ Chcete sa sám seba na niečo
opýtať? Ak áno, dajte si na svoju
otázku aj odpoveď.

Prečo si nedokážem zapamätať dobré
vtipy a humorné príbehy, ako to bolo
kedysi? Asi z toho dôvodu, že už budem mať 77 rokov!
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„Tato, ja chcem češku.“ Otec je prekvapený a preto sa pýta: „Čo to chceš?“ A syn
odpovedá: „No predsa češku.“ Otec sa už
hnevá a pokračuje: „Slovenka by ti nestačila?“ Syn trvá na svojom: „Nie, ja chcem
češku!“ „Preboha“, otec na to, „a čo s ňou
budeš robiť?“ A dieťa celkom samozrejme
odpovie: „Budem sa s ňou česať!“
Podľa podobného vzoru, cudzinec, ktorý
sa učí po slovensky pokojne povie: „Prišiel som do obývačky a sadol som si na
sedliačku.“ Necíti vo výslovnosti jemný
rozdiel vo význame slov „sedliačka“ a „sedačka“. Alebo keď ochutná borovičku tá
chuť ho zaujme a pýta sa, z čoho sa to vyrába. Keď sa to dozvie, rozhodne sa v záujme veci: „Tak poďme sekýrovať stromy.“
Dieťa vytvorí takých novotvarov celú
hromadu, tak napríklad: „Stromy už boli
napučané a oni ten konár odlomili aj
s tými pučami.“ Alebo: „Daj mi puk, chcem
si puknúť!“ V kostole pokojne vyhlási:
„Ježiško už vyrástol a je z neho taký malý
zbojník.“
Jazykovedný ústav Slovenskej akadémie
vied by si z detí mohol vziať príklad
a nevymýšľať jazykové skomoleniny, ktoré sa aj tak v hovorovej reči neujali. Napríklad: hajzeľ, chľast, priechod (hraničný
či cez cestu), vôdzka. A mal by počúvať
a legalizovať slová, ktoré si ľudia vytvárajú, lebo im znejú prirodzene. Tak ako
sa kedysi za Baťu robili v Zlíne v parkoch
chodníčky a cestičky. Plocha sa osiala trávou, a tam kde si to ľudia vyšliapali, tam
neskôr tieto prirodzené smery vydláždili.
No a na záver len potvrdenie toho, čo sme
si tu povedali. Dieťa sa so záujmom pozerá z okna ako sneží, a pokojne konštatuje:
„Padá smiech.“
Píše Miroslav VICO
Kreslí Fedor VICO

SIZYFOS

ONA MôŽE

Vydýchol si. Skonal. Amen.
Zo srdca mu spadol kameň.

Tomáš Janovic

Vyšetrujú už aj tých, čo sa
s Kočnerom iba na ulici stretli
a poslankyňa EÚ sedí doma,
tridsať rokov, v jeho svetri.
TAKÁ NAŠA
KáMaSÚTRA

Keby

povalo
Keby do politiky nevstu
istiť ju,
toľko ľudí s úmyslom oč
ť sa,
ale s úmyslom neušpini
čistejšia.
mohla byť politika oveľa

Marián HAtala

Či odzadu a či na znak,
to dokáže každý maznák,
ale sexu radšej vzdaj sa,
keď nemáš podporu
vojenského spravodajstva.
Eva Jarábková- Chabadová

Ladislav TALČÍK

FAKTY NEPUSTIA
Vtedy spravodlivosť na Slovensku bude,

keď budem predsedom na Ústavnom súde.
Lebo to čo vravím, nie je žiadna fáma,
že jedine ja som spravodlivosť sama.
Rovnako za vetou skalopevne stojím,
že viem pomôcť ľudom (pravdaže len svojim).
Ján Grexa

SOM UŽ
ROZHODNUTÝ
Budem voliť Alib
abu
a nie politikov,
všetci vime, že ta
n mal len
štyridsať zbojníko
v.
Emília Molčániov
á

Kedysi zlodeji hovorili: - Peniaze alebo život!
Dnes vravia: - A tu mi to, prosím, dvakrát
podpíšte!

REVÍR

Tí, ktorí sú
na dne
musia loviť
v bahne.
DôVERYHODNÝ

Príšerne chrápe
tak veru
zo spánku budí
dôveru.
Jan Heinrich
Ľubomír Juhás
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SPRÁVY
SLOVENSKEJ
MALEJ
STRANY

(aa) Pretože ani naša strana, hoci
je malá, nežije vo vzduchoprázdne,
tu a tam sa k nám dostanú správy
z okolitého sveta. V poslednom čase,
nazývanom populárne aj ostatný, sa
k nám dostalo, že jednotlivé politické strany robia pravidelne tlačovky.
Prosím, nič proti tomu, asi to potrebujú. Skusmo sme sa niekoľkých
zúčastnili, ale poviem vám, nič mimoriadne. Čierna káva, v jednom
prípade chlebíčky a v jednom pagáče. Nijaká tlačenka. Vyzývame
preto sponzorov, najmä z radov
podnikateľov v mäse – podporte
nás tlačenkou a my urobíme takú
tlačovku, na akú budú spomínať aj
naši odporcovia.
(bb) „Hlásatelia tolerancie sú intolerantní ustavičným hlásaním tolerancie“, povedal svojho času baťko
Vladimír Mináč. Nedá sa povedať, že
by bol jeho výrok na prvé prečítanie
zrozumiteľný. Preto sa mu pokúsime

Fero MRÁZ

UFO GRAMY

pomôcť – preložíme si to do slovenčiny podľa vzorca – „červená je
zelená, lebo keby bola modrá, bola
by hnedá.“
(cc) „Nie sme eurosiroty“, povedal
niekde slovenský občan Juraj Šanka v akejsi diskusii o EU. Súhlasíme,
bohužiaľ, svet už je ďalej. Občas nás
považuje za eurohlupákov.
VRAJ – slovenský premiér je ťažko chorý alebo akýsi čudný. Každá
solídna dôveryhodná krajina musí
čas od času zneistiť svet a svojich
občanov správou o chorobe svojho
predstaviteľa. Aktivizuje to masy,
vyvoláva to vlnu súcitu, a tým zároveň akejsi väčšej prepojenosti más
a vodcu.
VRAJ – manželka bývalého rumunského diktátora Ceausesca Elena
Ceausescová mala ukončené len
štyri triedy ľudovej školy a napriek
tomu mala titul inžinierky chémie,
doktorát i titul akademičky. Nezáviďme jej. My zasa máme celý rad
inžinierov, doktorov i akademikov,
ktorí sa správajú a konajú ako keby
nemali ani tie štyri triedy. Ale vedia
opisovať.
-mv-

A na záver niečo na pobavenie. Pre čitateľov, ktorí si radi vyskúšajú svoj
postreh, uverejňujeme obrázkovú hádanku. V čom sa líši obrázok č. 1 od
obrázku č. 2? Odpoveď nájdete v tomto čísle na strane 5 vpravo dole.

Ženu poznáš najlepšie pod röntgenom
Jan Vodňanský

Tom áša Majerníka

DLHOVEKÍ UFÓNI
V Ufónsku sa dlho žije,
nie je to len povera.
Každý občan Ufónie
má vraj svojho maséra.
TREST ZA VYSVEDČENIE
Nepôjdeš na zemeguľu,
budeš doma - a bodka.
Kto to kedy videl, na pol roka
z chválenkárstva jednotka!

Vlado Mešár
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GASTROFÓRY
ZO SLOVENSKEJ KUCHYNE
- Som hladný ako vlk. Čo všetko máte, pani
hlavná?
- Auto, vilu, motorový čln…
•••
Žena robí volské oko. Do kuchyne vtrhne
muž a začne kričať:
- Pozor! Viac oleja, lebo to zhorí! Pozor!
Otočiť, otočiť! A ten olej! A nezabudni na
soľ!
Žena už nevydrží a totálne vynervovaná
sa pýta:
- Čo tak reveš? Myslíš, že neviem urobiť
volské oko?
- To len aby si mala predstavu, aké to je,
keď šoférujem a ty po mne vrieskaš.
•••
- Prosím vás, objednal som si rezeň, kde
ho mám?
- Ráčte nadvihnúť citrónik.
•••
- Vie vaša pani dobre variť?
- Vôbec nie.
- A kde pracuje?
- V závodnej kuchyni.
•••
- Pani hlavná, máte žabie stehienka?
- Nie, prosím, to krívam kvôli reume.
•••
Stretnú sa dvaja majitelia reštaurácií
a jeden sa chváli:
- Našiel som si skvelého kuchára.
- Výborne varí?
- Ani nie, ale dokáže na jedno jedlo vymyslieť desať názvov.
•••
- Pán hlavný, s dnešným obedom som
nadmieru spokojný.
- Vážený pane, ja tu nie som nikomu
na smiech, sťažujte sa u kuchára alebo
u vedúceho!
Milan Nachel

osídlená
Definícia Brna: Husto
dzi Prahou
pravotočivá zákruta me
a Viedňou.

Ján Schuster

Dušan Pálka

Vladimír Pavlík

(franc. pour féliciter) je v
spojení s letopočtom skra
tka
blahoprajnej
novoročnej
formulky. S láskavým dov
olením autorov
pokračujeme v publikovan
í týchto malých
súkromných dielok (a don
edávna i celkom
intímnych s provokatívnym
obsahom, ktoré autori do redakcií rad
šej ani neposielali), ktoré si od nepamäti
vymieňajú medzi
sebou známi na sklonku
uplynulého roka.
Odkedy však funguje inte
rnet, tak v poštovej obálke už iba zriedkavo.
Ak teda máte vo
svojej zbierke vtipné aleb
o inak zaujímavé
novoročenky, ktoré by mo
hli zaujať aj našich
čitateľov, prosíme o ich zas
lanie do redakcie.

PF

Laco Tverďak

LEV A TCHOR

POTKANY

Lev chcel opičku za šaša,
tchor ale na ňu donášal.
Keď previerku spravil bez ujmy,
dostal aj dohľad nad ľuďmi.

Ak opúšťajú palubu,
loď má slušné vyhliadky.
Ale, beda takej lodi,
kde sú členmi posádky…

NA PALICI…

Rok 2018 je minulostí a tak mě napadá, jaký vlastně byl…
V první řadě utekl opět o něco rychleji než ten předchozí
a zřejmě o něco pomaleji, než nám mezi prsty proteče
ten stávající. Na každý pád je třeba si tento letopočet
z několika důvodů pamatovat.
Tím prvním důvodem je lednový opožděný vánoční
dárek, který jsme si, jako občané této země, společně
nadělili. Mám na mysli znovuzvolení pana Zemana prezidentem České republiky.
Když už jsem zvolil příměr s vánočním dárkem, musím
vzápětí dodat, že z mého pohledu to byl dárek nechtěný a pro zlost. Tak jako když dostanete pod stromeček
nevkusné, staré, buranské bačkory, které nepotřebujete,
navíc vás tlačí a velmi dobře víte, že je nikdy dobrovolně
nosit nebudete. Jenže v případě hradního pána nelze
uplatnit reklamaci, tak jako u normálních dárků, což je
velká škoda. Takže, děkuju vám, Ježíšci…
Co dál přinesl minulý rok? Novou vládu. Sestavenou
někdejším agentem StB s tichou podporou komunistů.
Nevím jak komu, ale mně to zní jako naprosto absurdní
a krutý vtip. Mnozí z nás zřejmě velmi rychle zapomínají, anebo možná paradoxně nezapomínají vůbec. Vždyť
doba, kdy tady u nás sestavovali vládu komunisté s víc
než tichou podporou estébáků, zase není až tak vzdálená.
A tak si říkám, kam jsme se vlastně za těch téměř třicet
let od listopadu osmdesát devět posunuli.
Asi bych věděl, ale to nemůžeme použít…
Bylo by ale špatné vnímat uplynulý rok pouze s perspektivy prorusko-čínského vulgárního alkoholika na
Hradě a agenta Bureše v premiérském křesle. Oni dva
jsou sice bohužel součástí mého života, ale nikoliv tou
podstatnou. Těší mě, že mohu mít i nadále kolem sebe
lidi, které mám rád. Těší mě, že i navzdory těm všem
šílenostem má v mém světě místo vlídnost, přátelství
a obyčejná lidská náklonnost. Těší mě, že pořád vychází
magazín Sorry, který vnímám jako možná jednu z posledních svobodných platforem v rámci českého mediálního prostoru. Těší mě, že vůbec mohu ještě psát tyto

Mikuláš JARÁBEK

Milan Hodál

JIŘÍ KOŠTÝŘ

Ľubomír Kotrha

Kompilácija: O ČEM TO JĚ

V demokraciji a v haluškovskej mutáciji,
v kumuláciji, provízijě patrá koalíciji.
Po politickej „kastráciji“ v konsternáciji,
opozícija jě v „kanalizáciji“, ňic í neňi k dispozíciji.
Proto hladná usiluje o pozícijě koalícijě,
z „konzultácijě“ u polícije donese si indícijě.
Jě čas „špinu“ odhalit a „špatnú“ vládu povalit.
(Zrídkavo po inštaláciji v koalíciji
nerozdělá si podla preferencijí,
donde k demolíciji a jě po konzistenciji.
Aňi „katarzija“ ot korupcijě
šecky hríchy neumyjě.)
A ket sa opozíciji zadarí, donde čas aj na dary.
Z Anděla jě rázem Lucifer,
bere šecko, jě to v normjě a jě to „fér“.
Anděl - co scel byt Pánem Bohem,
aj tak skúr či neskúr bude Zbohem.
Lebo generácija opozícijě, co byla koalícija (taká je u nás tradícija),
prajná ket jě konštelácija, nastává jakože reformácija a inovácija.
Po konfrontáciji a komparáciji kombinácijí,
ťí isťí ocitajú sa v koaličnej koncentráciji.
Stoličky a kresla vytáhnú sa z klobúka,
aš tolik moc nová moc im ponúká.
Ergo kuadzífko, podľa konštitúcijě,
konzekvencija demokracijě jě konzervácija koalícijě a opozícijě.
A tak šikovný politik vexlujě si jako ňik.
Pri moci furt obsmrndává, jěmu prachy a jěmu sláva!
A tak to bjěží dookola,
a nás, ludzí Božích,
stále a stále, považujú za vola…

řádky, aniž bych se musel obávat, že mi je nějaký
ideově proškolený editor prorube. I to je z mého
pohledu odkaz roku 2018 a pouze vy, čtenáři, pak
máte právo rozhodnout, zda to je, či není, na palici…
Vářka

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

Žádná noblesa a grácija, politiky komercializácija
jě rozumu konfiškácija a duše kolonializácija.
Ale žádnú frustráciju, nejdeme na kremáciju,
enem pro ilustráciju, zesmolíme petíciju
a máme kvalifikáciju na manifestáciju!
A ket otrčá nám aj tak r.t,
oné, zachráňí nás plebiscit…
dedo Pejo
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Viera Vier

Pán Winterstein stretne pohreb.
Zastaví sa a zbadá, že za pohrebným
vozom kráča Karpeles. Nenápadne sa
k nemu pridá a zašepká:
„Ale čo to, čo to, Karpeles? Manželka?“
„Nie, svokra,“ zašeptá Karpeles.
Winterstein uznanlivo pokýva hlavou.
„Svokra? Nuž – aj to je niečo!“
•••
Pán Grundwald je osvietený muž,
vie, že pre život veľmi veľa znamená
výchova mladých. Preto obetuje chvíľu
svojmu synovi:
„Počúvaj, Móric, jediná zásada, ktorá
ťa v obchode privedie k úspechu,
je poctivosť. Ja som sa držal tohto
hesla celý svoj život, rovnako ako
náš spoločník pán Bloch, a vidíš,
dotiahli sme to veľmi ďaleko. Naša
firma je najväčšia široko-ďaleko.
Nie je nad poctivosť, pamätaj si
to. Ja ti dám príklad. Včera tu bol
Rosenbaum a priniesol peniaze,
ktoré mi bol dlžný. Tridsaťtisíc. Keď
som to neskôr prerátal, tak som zistil,
že mi Rosenbaum dal jednu tisícku
navyše. Áno, dal mi tridsaťjedentisíc.
No a čo myslíš, Móric, že som urobil
ako poctivý človek? Dal som z toho
päť stoviek svojmu spoločníkovi, pánu
Blochovi!“

Z kalendára s veľkou nehou
Trhám Piatok Trinásteho Napáchať si nedám škody Viera Vier mi v stopách chodí.
Prázdne Vedro v ruke Baby
Cestou prejsť ma neochabí.
Čiernej kvôli Mačky smeru
Nedôjdem včas na večeru.
Pri Mníške si odpľuť treba,
Kým nepadol kúsok neba.
Nebolo mi aby Z Očí,
Naruby si slipy točím.
Sedem rokov smoly - biedy
Zrkadla črep vylebedí.
Nešťastím je Pero Páva Na známosť sa všetkým dáva.
Zle je, ak sa Rujú Psiská,
Ak na streche Kuvik Píska,
Po Tráve ak Had sa plazí Prežehnaj sa zo tri razy.
Štvorlístok mi nesie vzpruhu Stretám pannu samodruhú,
Z Kominára otriem Sadze Pozviechať sa zrazu vládzem.

•
Ž IDOVSK é
ANEKDOTy

Nezagánim na Podkovu,
Radšej s Hrdzou ako novú.
Viera Vier ma nahlodáva,
Zatočila sa mi hlava.
Domu Prasa šťastie nosí,
Z účteniek sú razom lósy,
Zlatá Rybka priania plní…
Viera Vier je na výslní…
Drago MIKA

Mater dohovára dcére:
- Manžela nesmieš podvádzať! Mus
íš
si ho vážiť.
- Ale ako si ho mám vážiť, keď sa
nechá podvádzať?
•••
Pýta sa psychiater manžela kleptomanky:
- Zlepšilo sa to?
- Áno. Žena kradne už len to, čo
potrebujeme.
•••
Blondína prejde autom križovatku na
červenú a zastaví ju policajt.
- Napravím to, pán policajt, na ďalšej
križovatke zastavím na zelenú.

Napřed se okénkem střešním
dostala k naším třešním.
Pak pouštěla dešťovou vodu,
po hromosvodu
rovnou do vodovodu.
(Udělala to prý po té,
co jí vzal ručník froté).
Nechtěl v ní vyvolat zášť:
Koupil jí koupací plášť.

Rasťo Visokai

Kontinuita
Na zasadnutí Britskej konzervatívnej strany, ktorá sa konala minulý víkend, nebol schválený návrh jej ultrakonzervatívnej ropnej frakcie o novom názve strany. Nepomohlo ani prednesenie
rozsiahleho a bezobsažného zdôvodnenia vysvetľujúce fakt, že navrhovaný názov Britská zakonzervovaná strana oveľa lepšie vystihuje tradičné hodnoty a charakter v parlamente presadzovanej politiky (!?) Výsledkom bol len fakt, že členov frakcie symbolicky aj prakticky presadili do
posledného radu rokovacej sály – teda na miesta, ktoré sú najbližšie k dverám.

Stanislav Verešvársky

Šírenie holej pravdy nie je pornografia / XYZ
Šaňo, ktorý sa vydáva
za prísneho abstinenta, sa ponosuje
kamarátovi:
- Ta sebe prectav,
Ďoďu, ten drzaň Mišo
me uražil.
- A co ci zrobel?
- Ponuknul me koňakom.
- A ti co na to?
Ňechcel som še vadzic,
ta som totu uražku
plelignul.

zňa:
Sudca sa pýta vä
vod k svodô
- A aký máte
dmienečné
jej žiadosti o po
konu tresprepustenie z vý
tu?
m sa ože- Pán sudca, chce
niť.
e dosť div- Hm, tak to mát
obode.
né predstavy o sl

Na pohrebe starého Rotchilda najviac
plače pán Katz. Keď už je to až
nápadné, opýtajú sa ho:
„Vy ste pozostalý?“
„Bohužiaľ nie!“
•••
Blau a Bloch vychádzajú
z reštauračného vozňa v rýchliku.
„To sú ceny, čo? Boh by ich mal
potrestať!“ sťažuje sa Blau.
„Už ich potrestal, pozri sa!“ hovorí
Bloch a vytiahne z vrecka dve
strieborné lyžičky.
•••
Minimax. V tom čase to bola novinka,
preto si ho Popperov synovec tak
zvedavo prezerá a pýta sa:
„A čo v tom je, strýko?“
„Čo v tom bolo pôvodne, to neviem.
Teraz je tam benzín.“
•••
Syn pána doktora Goldbergra,
zástupcu vo veciach trestných, robí
maturitu. Pán profesor sa ho pýta:
„Povedz nám, čo je to podvod.“
„Podvod je… napríklad… keď ma teraz
necháte prepadnúť.“
„Ako to?“
„Pretože v paragrafe 265 trestného
zákonníka stojí: Kto využije niekoho
nevedomosť, aby ho poškodil, dopúšťa
sa podvodu!“
•••

Pán Freund: „Tu čítam, že jeden maliar
namaľoval na strom pavučinu tak dokonale,
že slúžka sa potom celú hodinu márne
pokúšala ju metlou zamiesť.“
Pani Freundová: „To je nezmysel, tomu
neverím.“
Pán Freund: „Prečo? Myslíš si, že takí maliari
neexistujú?“
Pani Freundová: „Maliari možno hej, ale
také slúžky nie.“

Odpoveď na obrázkovú

Jan Tomaschoff

hádank

u zo str. 3:
Na prvom obrázku sú
dvaja podnikatelia, ktorí sprivatizovali
lukratívne podniky
za 1 korunu. Vo vrecku
majú akcie týchto
podnikov a čísla kont v
domácich i zahraničných bankách.
Na obrázku číslo 2 sú tí
istí dvaja bývalí vysokí funkcionári, možno
aj ministri, ktorí si
pokojne žijú, kde sa im
zachce a o Slovensku si z vďačnosti myslia
len to najlepšie.
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NA AKTUÁLNU TÉMU

- Zdravím vás, kolegyňa, meno moje. Je to
čoraz menšie, čo je to?
- Nechápem, prečo ma budíte zo zimného
spánku otáznikom, ktorý by zložil aj vola,
snehuliaka nevynímajúc. Veď ja som pomerne dobrý človek.
- To je váš problém. Ale keď mi nezodpoviete
na takzvanú zohrievaciu otázku, nemá zmysel pokračovať, keďže jar je predo dvermi.
Uznajte sama, že…
- No tak dobre, uznávam vás, už som sa prebrala, ale zopakujte mi otázku.
- No. Je to čoraz menšie, čo je to?
- Pcha, snehuliak sa saunuje.
- Bravó! Kam na to chodíte?
- Raz tam, inokedy inam. Ale ani vy dnes neobídete nasucho. Je to biele a búcha to na
sklo, čo je to, há?
- Čo?
No predsa snehuliak v mikrovlnnej rúre, nie?
- Vediete o prsia, veď akože ináč, je rad na
mne. Je to veľké a nevidieť to. Čo to je? Je to
roztopený snehuliak. A viete, prečo? Pretože
je na priedomí marec a k tomu mesiac knihy.
- Kto má knihy, je šťastný, no ešte šťastnejší je ten, kto nijaké nepotrebuje. Toto čínske
príslovie sa mi zdá za daných okolností ako
uliate na tretí mesiac.
- Prepánajána, pocestná, vy ste v treťom
mesiaci?
- Aj vy, pán generálny, prosto všetci, a jeho
logom je kniha, publikácia, brožúra. Kniha je
s prepáčením najlepší priateľ človeka.
- A čo pes?
- No pes je pes, hoci aj kniha je často pod
psa.
- Odkiaľ to viete?
- No predsa z kníh. Povedz mi kto si, a ja ti
poviem, čo čítaš.
- Kde nechodí slnko, tam chodí kniha
- Slovo robí muža. Slová, slová, slová – knihu.
- A vôbec. Náš čas vypršal. Vonku je mokro.
Jiří LECHOCHMES

Náš spolupracovník Laco Torma vystavuje svoje
dielka v bratislavskej galérii na Bezručovej 1 od
4. marca a pozrieť si ich môžete do 22. marca
v pondelok - piatok od 15. do 19. hodiny.

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

Chytil rybár zlatú rybku
a nahlas uvažuje:
- Budeš na masle so šalviou, trochu tymianu…
Rybka ho preruší:
- Keď ma pustíš, splním
ti želanie.
- Chcel by som, aby sme
mali v parlamente len
samých slušných, poctivých a inteligentných
poslancov.
Rybka sa smutne pozrie
a spýta sa:
- Povedal si na masle so
šalviou a tymianom?

Milan Kenda/ AFOROAFÉRY 1965

•• Nízko postavené latky bývajú natreté prekrásnymi farbami.
•• Jablko poznania hľadáme najčastejšie v pekných kolenách.
•• Pravda, hádzal kadekomu pod nohy polená, ale tie boli vždy riadne zaprotokolované.
•• Achillovou pätou mnohých ľudí je hlava.
•• Neverím, že z úplne prázdnych makovíc možno vyrábať ópium.
•• Pravda, pálili sme nevinné ženy ako bosorky, ale každá naša vatra ohriala skrehnuté stovky mestskej i vidieckej chudoby.
•• Blázni už vyliečili desiatky psychiatrov z ilúzií.
Pýta sa učiteľka detí v Terchovej:
- Má to štyri nohy, kožušinu, asi tristo kíl a robí to brum- brum. Čo je to?
Ferko: - Mal by to byť medveď, ale keďže sme v Terchovej, tak to bude asi Juraj Jánošík.

Ľubomír KOTRHA

ČESKÍ A SLOVENSKÍ
AUTORI VYSTAVUJú
V HUMENNOM
Koncom februára bola v History Art + Music Club v Humennom otvorená výstava českých
a slovenských karikaturistov,
ktorých mená môžete vidieť na
reprodukovanom plagáte k výstave. Značná časť z nich reflektovala na minuloročné sté výročie vzniku spoločného štátu
a vznik samostatných republík.
Organizátor a kurátor tejto výstavy Peter Rázus na vernisáži
o. i. skonštatoval, že humor je
soľou, či dokonca korením života, pomáha prekonávať napätie,
či zložité životné situácie.
Humorné výtvarné dielka môžu
človeka nielen rozosmiať, ale
prinútiť k zamysleniu, lebo tie
nielenže odhaľujú dobu, ale
často prenikajú pod povrch
a poukazujú na to, čo nie je
videné, či videné byť nechce
a že zmysel pre humor svedčí
o zdravom stave ducha.
Na záver ešte uviedol citát Júliusa Satinského: „ Človek má
päť zmyslov, ale koľko nezmyslov, to sa nedá spočítať. „
Výstava potrvá do 31. marca
2019.
-fv-

Milan KOUNOVSKY

a

nekdoty
podľa
becedy

na
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MARK TWAIN (1835 – 1910)
americký prozaik – humorista
Málokto vie, že pravé meno Marka
TWAINA znie vlastne Samuel L. Clemens. A tak sa teda vnucuje otázka,
ako sa slávny americký humorista
dostal k svojmu pseudonymu.
Keď bol Samuel L. Clemens kedysi
vo svojej mladosti lodivodom na
riečnych parníkoch, ktoré sa plavili
po toku rieky Mississippi, vykrikoval muž, ktorý z paluby meral hĺbku
vody:
„Mark Twain!“
Bola to vlastne skomolenina vety
„Mark two!“ čo znamenalo „označ
dve“, alebo „zaznamenaj dve“!
Keď neskôr písal Samuel L. Clemens
správy a prvé humoristické poviedky pre americkú tlač, spomenul si
na toto skomolené slovné spojenie
„zaznamenaj dve!“ a začal sa tak
podpisovať.
Tak sa neznámy muž z parníka na
Mississippi zaslúžil o meno, ktoré
bude večne živé.
•••
Mark TWAIN bol zo začiatku len
obyčajným bezvýznamným redaktorom a samozrejme – mal plno dlžôb.
Každý týždeň, niekedy každý deň,
dostával poštou niekoľko upomienok, ktoré, pochopiteľne, hneď putovali do redakčného koša. Raz dostal
upomienku, na ktorej bola na druhej
strane pripomienka:
„Ak nezaplatíte do troch dní, bude
vás veriteľ žalovať.“
Twaina to ani tentokrát nevyviedlo
z miery. Upomienku pokojne poslal
späť s ironickou redakčnou poznámkou:
„Rukopisy písané na oboch stranách
papiera sa neprijímajú!“
•••
Mark TWAIN sa raz ubytoval v ktoromsi americkom hoteli. Pri zapisovaní sa do knihy hostí si všimol výrazný zápis:
„Gróf don Carlo so sluhom.“
Zamyslel sa a potom pod to napísal:
„Mark Twain s kufrom.“
•••
Mark TWAIN bol známy svojím impulzívnym správaním sa a túžbou dopodrobna sa zoznámiť so všetkým v okolí.
Raz navštívil ateliér známeho maliara.
Uprostred miestnosti stálo na stojane najnovšie maliarovo dielo. Twain
k nemu pristúpil a dotkol sa ho prstom.
„Preboha,“ zdesil sa maliar, „čo to robíte,
veď obraz je ešte vlhký!“
„Nerobte si starosti,“ odvetil Mark Twain pokojne, „mám staré rukavice.“
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Perličky
zo školy

kolia

ao

• Slepé rameno vznikne na potoku
alebo rieke, keď voda nezvládne
zákrutu.
• Rieka vždy tečie v koryte, ktoré
si vyhĺbila špliechaním s prírodou.
• Ľavý breh od pravého poznáme tak,
keď ideme od prameňa.
• Keď je okolo cylindra lampy oblúk, je to oblúková lampa.
• Elektrina musí vyžarovať žiarenie,
inak by bola zbytočná.
• Aby kvapalná látka stuhla, musíme jej dodať určité množstvo
mrazu.
• Tlakomer je jednoduchý prístroj na
určovanie zložitejšieho počasia.
• Archimedov zákon znie, že keď
niečo pláva vo vode, je to nadľahčované.
• Hodina chémie je jediný predmet,
v ktorom je nádej, že dôjde k poškodeniu triedy.
• Minerálna voda obsahuje rozpustilé minerály.
• Sódová voda vzniká ak dáme vodík
do sodíka, alebo naopak.

ŽelezniČné uzly laca tormu

Riaditeľ blázinca musí vedieť presvedčiť pacientov, že blázinec je tam vonku.

Školenie
K veľkým činom veľké slová,
lež neplatí to naopak,
na menších tiež nešetrite,
oblečte si pri tom frak.
Hrdinom sa každý nenarodí
A zbabelcov bolo vždy viac než dosť
Naučme sa ľudí chváliť za nič
A hneď bude dôvod na radosť
Peknou rečou neublížiš,
Neurobíš si tým zle,
Do zoznamu pochválených,
patrí i ten v zrkadle.
Text a kresba: Ladislav Belica

VERŠÍČKY
NA ŠKOLSKÉ
PERLIČKY

Zažívací traktát
jedlom v tele hýbal.
Všetkým kinder vajciam
cholesterol chýba.
Skaut sa nevyhnutne
musí vyhnúť autom.
Narazilo do mňa
parkujúce auto.
Kde je veľa triesok,
tam je natrieskané.
Strom poškodí auto
len v sebaobrane.
Pri trení rýb v rieke
elektrina vzniká.
Na výrobu bazy
slúži bazilika.
V Oriente sa ľudia
orientujú presne.
Každý komponent má
komponovať piesne.
Človek, ktorý stále
sníva, senilný je.
V halách môžu vznikať
halucinácie.
Bez vojakov môžu
strieľať samopaly.
Na krku sme šál
a krkovičku mali.

Jozef BILY

Pavol M. KUBIš

60-ročná žena dostala infarkt. Odviezli ju do nemocnice. Keď už to
vyzeralo zle, zjavil sa jej Boh. Opýtala sa ho: „Už nadišiel môj čas?“
A Boh na to: „Nie, nie, máš ešte pred
sebou 33 rokov, 2 mesiace a 8 dní
života.“
Keď sa žena zotavila, ostala v nemocnici a nechala si urobiť plastiku
tváre, prsné implantáty a brušnú
plastiku. Dala si prefarbiť vlasy
a vybieliť zuby. Ak jej ešte zostávalo
toľko rokov života, chcela si ho užiť.
Po poslednej operácii ju prepustili
z nemocnice. Na ceste domov, keď
prechádzala cez cestu, ju zrazila
sanitka. Namieste bola mŕtva. Keď
predstúpila pred Boha, žiadala od
neho vysvetlenie.
„Myslela som si, že mám pred sebou
ešte 33 rokov života. Prečo si ma
z tej cesty nestiahol, keď sa blížilo
to auto?!“
A Boh na to: „Nepoznal som ťa.“

- Kedykoľvek si domov prive
diem dievča,
tak ju moja mama vyhodí.
- Tak si nájdi podobný typ ak
o je ona.
- Aj to som skúšal, no tú zase
vyhodil foter.

Čertovské obrázky Ľuba RADENU
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DVOJTÝždeň

NA TENTO

Keď ste chorí, zaľahnite,
začnite blúzniť o politike
a choroba utečie.
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BRAVČOVÁ KOLAUDÁCIA
Potrebujeme:
••bravčové stehno
••dvanásť kamarátov
••a niekoho, kto sa pozerá.
Postup:
Bravčové stehno umiestnime do
stredu obývačky a pozveme niekoľkých, najlepšie dvanástich kamarátov (môžu byť aj priatelia) plus
niekoho, kto sa bude pozerať. Potom bravčové stehno kolaudujeme
celý večer, ak to nestihneme, môžeme kolaudovať až do rána.
Dobrú chuť!
š
…a Dere

DereŠ fedora vica

Najpresvedčivejším dôkazom toho, že hráči sa
vedia rýchlo pohybovať, sú prestupy

Vlado Javorský

Marcela

CHUCK NORRIS
••Chuck Norris sa narodil 6. mája 1945. Nemci kapitulovali 7. mája
1945. Náhoda?
••Chuck Norris trošku pritlačil na obyčajné mydlo. A tak vzniklo tekuté
mydlo.
••Chuck Norris je taký rýchly, že musí brzdiť, aby do seba nenarazil.
••Chuck Norris dokáže rozkrojiť tortu na tri polovice.
••Chuck Norris došiel na koniec kruhového objazdu.
••Chuck Norris urobí z orechov makovník.
••Keď sa Chuck Norris pozrie na rubikovu kocku, sama sa poskladá.
••Chuck Norris dokáže olúpať surové vajce.
••Chuck Norris sa ti vie smiať za chrbtom do očí.
••Chuck Norris vie koktať v posunkovej reči.
••Chuck Norris vyhral Veľkú pardubickú na hojdacom koníkovi.
••Chuck Norris stihol prijať zmeškaný hovor.
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Alfa B. a Beta A.,
pomocné sily v závodnej jedálni

Ján GREŠÁK / ŠTÍPANCE
••Napriek tvrdeniu, že ju rád vidí, obyčajne pri nej vždy zhasol svetlo.
••Nielen bieda, ale aj peniaze dokážu vyzliecť donaha.
••Aj ľahké ženy môžu mať svoju váhu.
••Aj keď tvrdila, že všetci muži sú rovnakí, často ich striedala.

Kolegyne:
- No neviem, čo by ti tvoj manžel povedal, keby sa dozvedel, že udržuješ styky s futbalistom?
- Určite nič. Jeho futbal vôbec nezaujíma.

Laco Tverďák

Bruno Horecký

Aká je ideálna svokra? Hluchonemá / Ján Belička
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Chto še opil vinom,
vitrižvi, aľe chto še opil
bohatstvom, ten už
ňigda trižvi ňebudze.
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Vy sa pýtate,
my odpovedám
e

Otázku nám poslal dôc
hodca Arpád B.
z mesta C:
Žijeme s manželko
u ako dôchodcovia v spoločnej dom
ácnosti. Ona
trvá na tom, aby som
sedel doma pri
televízii a sledoval
telenovely. Keď
som chcel ísť na piv
o, nechcela ma
pustiť, ale nakoniec
sme sa dohodli
na hlasovaní. Tajné
hlasovanie nerozhodlo. Aby som ma
l pri verejnom
hlasovaní väč šinu hla
sov, zodvihol
som obe ruky. Žena
mi to hneď spočítala a povedala, že
keď som dal
obidve ruky hore,
to znamená, že
som sa vzdal. Poved
zte, je to demokratické?
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HUMOR Z INTERNETU

- Možno nie, ale to vám
už nepomôže.
Nabudúce povedzte,
že idete vyniesť
smeti a príď te z krčmy
až po záverečnej.
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