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humoristicko-satirický dvojtýŽdenník
arnošt Goldflam,

divadelník a spisovateľ

❶ Poznáte nejakú (máte ne jakú 
vlastnú) definíciu humoru?
Jak je ve Smočkově hře o dr. Zvonku 
Burkem řečeno chodským junákem 
Vaškem Vaškojc: „Nevadí vám, že pou-
žívám humor?“, tak i platí, že právě tam 
humor končí, když si někdo myslí, že má 
na humor patent. Humor se nepoužívá, 
ale je, nezávisle na nás, občas i proti 
naší vůli. Když se ale o humor snažíme, 
málokdy to vyjde. Ale snad se to může 
aspoň pokoušet!

❷ Stala sa vám niekedy humor-
ná (veselá) príhoda, ktorá by 
mohla pobaviť aj našich čitate-
ľov?
Přišel jsem na to, že nejvíce pobavím 
přítomnou společnost tím, když vy-
právím o malérech a průserech v mém 
vlastním životě. Zvláště jsou v oblibě 
moje milostné neúspěchy. Například 
když se ke mně blížila kandidátka na 
milovanou bytost, já jsem vyšel před 
dům, rozpřáhl ruce k objetí a vtom mě 
zasáhl holub ze střechy svými hovínky 
přímo přes obličej. Jindy zase se milo-
vaná bytost nedostavila na rande, já 
jsem ve vzteku chtěl kopnout do zdi 
domu, jenže oběma nohama - a to 
nejde - tak jsem spadl na zem, na ko-
strč, a belhal se pak domů. No, bylo by 
toho víc…

❸ Ktorá oblasť spoločenského 
života je podľa vás najväčším 
inšpirátorom humoru?
No, vlastně každá. Ono jde spíš o to, 
z jakého úhlu se člověk na ty věci dívá 
a jakým způsobem to podává. Ti politici 
jsou velmi vděčné téma, taky rodina, 
škola, lidské vlastnosti, vlastně každá 
oblast.

❹ Ak máte - mohli by ste nám 
prezradiť rebríček: 
a) najveselších politikov 
b) najsmiešnejších politikov?
Veselé politiky moc neznám, ale směš-
ných znám mnoho, možná ale oni o tom 
ani neví, že jsou směšní. Vděčné téma 
je například Hitlerův soukromý život, 
napsal jsem o tom i hru, Doma u Hit-
lerů, hraje se dokonce i na Slovensku, 
v Košicích. Pojednává například mimo 
jiné o tom, jak Hitlerovi a Goebbelsovi 
jedou na dovolenou do Tater, stanovat- 
a na nádraží je vítá tehdejší slovenská 
generalita. Vděční jsou i dnešní politi-
ci, jak čeští (Klaus, Škromach, Zeman 
a mnoho dalších), také slovenští, polští 
(Kaczynski např.), maďarští, evropští, 

humore

dpovedá

na
sem
tázok

pokračovanie na strane II…
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„Tolerancia je najvyššia dovolená odchýlka 
rozmeru, rozdiel, medzi dvoma medznými roz-
mermi, alebo algebrický rozdiel medzi hornou 
a dolnou odchýlkou.“
Túto definíciu som nevymyslel, opísal som ju 
zo slovníka cudzích slov. Je to definícia tech-
nická, teda exaktná. Technik v akomkoľvek 
odbore si nemôže dovoliť ignorovať toleran-
ciu – miera tolerancie je zvyčajne výsledkom 
presne overených výsledkov. Ak by si niekto 
dovolil vytvoriť výrobok s absolútnou pres-

nosťou (teda ak by zanedbal nutnú toleranciu), 
taký výrobok, predovšetkým mechanický by 
bol nefunkčný. Príliš veľká tolerancia tiež nie 
je želateľná. Vďaka dodržiavaniu presne vyme-
dzenej tolerancie, väčšina vo svete vyrobených 
áut je pojazdná.
Vďaka inej tolerancii, definovanej ako znášan-
livosť (názorová či náboženská) funguje i väč-

šina spoločenských útvarov a opäť, podobne 
ako v oblasti technickej, akákoľvek odchýlka 
smerom hore, či smerom k absolútnej dokona-
losti spôsobuje zabrzdenie či dokonca skola-
bovanie podobného spoločenstva.
Tak aby sme si rozumeli. Ak neustále voláme 
po tolerancii, je jasné, že na mysli máme tole-
ranciu v zmysle znášanlivosti. Aby sa ľudstvo 
ešte nejaký ten rok udržalo pri živote, aby 
národy a spoločenstvá dokázali spolunažívať. 
Mysliace bytosti by nemali mať problém nájsť 
taký druh tolerancie, ktorý by bol prospešný 
pre všetkých.
Humor je jedným z veľmi citlivých barometrov 
tolerancie. Na rozdiel od exaktnej tolerancie 
v oblasti techniky, nemôže byť humorista a hu-
mor všeobecne exaktne tolerantný. Čo rozve-
selí jedného, iného môže pobúriť, čo jedného 
poteší, iného môže uraziť. Tu už nepomôžu 
výpočty, je potrebný cit, miera vkusu, ohľadu-
plnosť i nekompromisnosť.
A pritom, v oblasti humoru by mohla byť to-
lerancia funkčná, nehovoriac o tom, že nikoho 
neohrozuje existenčne.
Humor, či satira, ktorá istým spôsobom ne-
zasahuje a nemenuje, prestáva byť funkčná. 
A teda, vytráca sa to podstatné, čo humor 
i satiru vytvára. Dalo by sa povedať, že by sa 
takýto humor a taká satira mohli stať pieskom 
v pomyselnom súkolesí. Pretože ak sa do sú-
kolesia dostane piesok, nijaká tolerancia ne-
pomôže.

Píše Miroslav VICO
Kreslí Fedor VICO

slovník (takmer) cudzích slov Vtoleranciaameričtí - Trump - a mnoho dalších 
z různých koutů světa, je jich mnoho, 
víc, než by člověku bylo milé.
❺ Máte obľúbenú anekdotu?
Například (prý) oblíbená anekdota 
Franze Kafky:
U vchodu do banky sedí žebrák a ze 
dveří vychází bankéř, nějaký takový 
Rothschild. Žebrák prosí: „Podarujte mi 
něco, už tři dny jsem neměl v ústech!“ 
Rothschild se k němu sehne a laska-
vým hlasem praví: „Pane, člověk se 
musí nutit!“
❻ Stali ste sa niekedy objektom 
žartovania? Ako to na vás pôso-
bilo?
Mně to nevadí, ba mám rád všelijaké 
žerty i historky, dokonce hlavně na můj 
účet.
❼ Je pre vás humor nevyhnut-

krajinka

Nepriateľa
nájdeme ešte skôr,
ako ho začneme
hľadať.

Tomáš JANOVIC

výzva
Politici, odstúpte,
nechcem počúvať váš blud!

Ešte druhú možnosť máte:

Nájdite si nový ľud!

Eva JARáBKOVá-CHABADOVá

HLAS ULICE

Páni, prosím,
tu je účet.
Zasa máme
v rukách KĽÚČE…

NIEČO SMRDÍ V ŠTÁTE 
DÁNSKOM

Dovoľte mi, milý Hamlet,
poopraviť vašu hlášku.
Na Slovensku to tak smrdí,
že to cítia už aj v DÁNSKU…

SEBAREFLEXIA PO NAŠOM

- Už chystáme rázne zmeny,
nech je čistý vzduch!
Spravíme to jednoducho.
Vymeníme ĽUD!!!

SLOVENSKO DNES

Tak čo sa to vlastne deje?
Kto je hlavnou postavou?
Ide ešte vôbec o ľud,
alebo len o VÁLOV???

toptrend
Neuviaznu muži činu
v pavučine zločinu.
Veď im aj tie neresti
slúžia k dobrej povesti.

Mikuláš JARáBEK

nou súčasťou života, alebo sa 
bez humoru pokojne zaobídete?
Bez humoru by to byla trochu nuda. Ale 
patří k tomu i ironie, sebeironie a po-
dobně. Ovšem i smutek, melancholie, 
prostě ta druhá poloha lidské povahy.
❽ Chcete sa sám seba na niečo 
opýtať ? Ak áno, dajte si na svoju 
otázku aj odpoveď.
Bude-li svět ještě existovat a taky bu-
de-li vůbec někomu do smíchu, tak to 
bude stejné, jako dnes. Jen možná ma-
ličko posunuté, jenže nevím kam. Ale 
já už se tomu nepochybně nezasměju. 
Však jsem se už pobavil až moc, na to, 
jakou mám blbou povahu! Tak se mějte 
všichni moc dobře!

Pavel TAUSSIG

politoloGizmY milana kendu
ABSOlÚTNA TOTAlITA
Absolútna totalita je čas, keď aj meteorologické prognózy musia byť optimistické.
AKO čÍTAJÚ ANAlFABETI
Je celkom pochopiteľné, že analfabeti sa usilujú čítať medzi riadkami.
HlAVNÉ UZlY
V baskervillskom kapitalizme človek vystačí so znalosťou dvoch uzlov: na kravate 
a na slučke.
OSUD NEJEDNEJ NOVINKY
Z prvej lastovičky mávajú najúprimnejšiu radosť jastraby.
čO SMIE DIPlOMAT
Diplomat sa smie kúpať iba v nemenovanej rieke, ktorá vyteká zo spoľahlivého 
prameňa.

Ľubomír JUHáS

epiGramY pozBieranÉ v uliciach

milan

hodál

odkaz politikom

Z tribúny do duše nedovidíš
Milan KENDA
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na linke vesmír

- Haló, tu je Ufónia.

- Tu je Zem, tu je Zem.

- Ako sa máš direktorko?

- Prachov mám tu koľko chcem.

informátor 
neklame
- Na Saturne vôňa zapácha?

- Nie som si tým istý.

- V Ufoalpách žije alpaka?

- Hneď to idem zistiť.

ufoGramY
Tomáša M A J E R N Í K A

Fero MRáZ

Z KAžDÉHO ROžKA TROšKA

Svet akosi naberá na obrátkach. Dejú 
sa veci. Dejú sa u nás i vo svete, tak 
skúsime zabŕdnuť sem i tam.
Tak napríklad – v Slovenskom rozhla-
se sa idú pretrhnúť, aby uchránili mo-
toristov pred platením pokút. Preto 
v Zelenej vlne presne informujú kde 
má polícia nastavené radary. Výsled-
kom tohto ich snaženia sú havárie 
a smrť mnohých, ktorí na tzv. bezpeč-
ných miestach šliapnu na plyn. A po 
informáciách o tragických haváriách 
zaznie infantilné rozhlasové „to sa 
dobre počúva“.

Ale smiechu sa nezdržíte, aj keď 
počujete takúto výzvu: „zostaňte 
s nami.“ Skúste sa s tým vyrovnať:
a) je to vtipná výzva moderátora 
správ na TA3
b) rezolútna výzva, nasmerovaná 
k podozrivému zo spáchania trestné-
ho činu, aby sa nevzďaľoval
c) Brežnevova výzva z roku 1968, 

ktorá zaznela pred tým, než do 
Československa vyslal tanky

x x x
A na skok do zahraničia. V Rusku sa 
v týchto dňoch konali prezidentské 
voľby. Objavili sa aj pochybnosti o ich 
demokratickom priebehu. Voľby sa 
uskutočnili určite podľa pravidiel 
a boli demokratické. Postarali sa o to 
okrem iného aj delegovaní zahraniční 
pozorovatelia (na obr.).

-mv-

správY
slovenskej 
malej 
stranY

ján heinrich / ČriepkY
 • Najťažšia opica je po vytriezvení z ideálov.
 • Skeptik je vyliečený optimista.
 • Aj o vysokých financiách rozhodujú nuly.
 • Najlepší biznis je vyzbrojovanie mierových síl.
 • Kto má funkciu, priberie aj v hladomorni.
 • K najostrejším hádkam dochádza medzi tup-
cami.
 • Keď ide o mier, na ľudských stratách nezáleží.
 • Aj na konci ruky zákona býva otrčená dlaň.

Peter GlOSSáNYI

POSTAVENÉ NA HLAVU
Keď neviete, kde vám hlava stojí,presvedčte sa, či stojíte na vlastných nohách.

Alexander SCHOlZ

veĽkonoČnÉ
Starší šibač vraví pani Zuzke:
- Od vašej kamarátky Janky dostávam vždy 
tie najkrajšie vajíčka.
- A čudujete sa? Od takej husi.

•••
Viete, prečo sa blondínky tešia na Veľko-
nočný pondelok?
Lebo im šibe.

•••
Rozprávajú sa dvaja požiarnici:
- Tak čo, ako stráviš Veľkonočné sviatky? 
Čo si pripravuješ?
- No čo… manželku nechám na pokoji ale na 
svokru si požičiam vodné delo.

•••
Sused vidí suseda, ktorý sa vracia z veľko-
nočnej šibačky, ako stojí pri dverách svojho 
bytu a tichučko na ne škrabká. Pýta sa:
- Čo robíš, Feri?
- Pssst! Žena sebe budze mišľec, že je to 
naš pes a pušči me dnuka.

Na náš inzerát, ktorý sme uverejnili so zámerom rozšíriť našu členskú 
základňu s textom „Vstúpte do radov Slovenskej malej strany, čakajú tam 
na vás super kočky“ zareagoval len jeden záujemca, ktorý sa navyše na 
území Slovenska zdržiava už niekoľko mesiacov ako turista (ale nie je 
vylúčené, že aj ako karikaturista) a jeho štatút sa postupne mení na štatút 
bezdomovca. Jeho sklamanie bolo úprimné a pochopiteľné.
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Jiří KAVKA

(franc. pour féliciter) je v spojení s letopočtom skrat-

ka blahoprajnej novoročnej formulky. S láskavým 

dovolením autorov pokračujeme v publikovaní tých-

to 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

Karol čIZMAZIA

Ľubomír KOTRHA

Gerš sa rozhodol, že sa stane 
ateistom. Dozvedel sa to Kraus, 
s ktorým vždy sedávali vedľa seba 
v synagóge, preto sa ho na ulici 
opýtal:
„Naozaj si sa stal ateistom?“
„Hovorme o niečom inom,“ povie 
Gerš v rozpakoch a odíde. Na druhý 
deň sa stretli na večeri u Geršovcov, 
kde sa Kraus znovu opýtal:
„Včera si mi neodpovedal. Je 
to naozaj pravda, že si sa stal 
ateistom?“
„Áno.“
„A prečo si mi to včera nepovedal?“
„Zbláznil si sa? Na šábes?“

• • •
Starý pán Kohn zomiera. Zavolá si 
syna a diktuje mu, kto a koľko je mu 
dlžný.
„Teraz mi povedz mená tých, ktorým 
si dlžný ty!“ povie syn.
„A načo? Tí sa prihlásia aj sami!“

• • •
Rabín z Bardičeva mal brata 
naničhodníka. Raz ho rabín navštívil, 
aby mu vysvetlil, ako svojím 
nevhodným správaním poškodzuje 
dobré meno rodiny.
„Ale, prosím ťa,“ bránil sa darebák, 
„moja rodina je oveľa lepšia ako 
tvoja…“
„A to už ako?“ čudoval sa rabín.
„Nuž tak, že môj brat je hlavný rabín 
v Berdičeve a tvoj je iba obyčajný 
niktoš.“

„Ty, Kohn, ani sa ma neopýtaš, ako 
sa mi darí?“
„Tak ako sa ti darí, Gelb?“
„Ani sa nepýtaj!“

• • •
„Nehnevaj sa, Kohn, ale tento mesiac 
ti nemôžem splatiť dlh.“
„Ale veď to isté si hovoril už minulý 
mesiac!“
„Áno, a vari som nedodržal slovo?“

• • •
Traja Židia sa prechádzajú po 
morskom pobreží, keď zrazu prídu 
na nudistickú pláž.
„Aká poburujúca nehanebnosť! 
Aká hanba… Zákon by mal tvrdou 
rukou zasiahnuť proti naháčom,“ 
rozhorčoval sa najstarší.
„Povedzte,“ pýta sa jeho spoločník 
mladšieho, „ten starý je naozaj taký 
prudérny?“
„Kdeže! On a prudérny? To ste úplne 
vedľa! Ide o to, že má veľkoobchod 
s plavkami.“

• • •
Príde Kraus k rabínovi a opýta sa ho:
„Môžem jesť šunku?“
„Čo je to za otázku? Prirodzene, že 
nemôžeš!“ odpovie nazlostený rabín!
„Ale ja som videl, že ty si jedol 
šunku, rabín!“
Múdry rabín odpovedal:
„Jedol… jedol… ale ja som sa 
nepýtal!“

•Ž i d o v s k É
a n e k d o t Y

Jiží žáčEK

Denník Práce, Praha

fake news

Sedzím doma, piju džús,
hrúza - na fejsbúku tá fejk njús.

Je to správa falešňí,
včéra, zajtra aj dnešňí.

Za socíku, komunistú,
tlačili nám správu istú.
No a vidzíš, co sa stalo,

propagandu peklo vzalo.

Já s ňú problém nemám žádný,
protože su občan rádný.

V šenku správu prolustruju,
pochválím a aj opluju.

Ze dvoch Zdrojú dám do ledu,
tam na „pravdu“ nedohlédnu.

Kritérium pravdy naše žiťí,
né zavilých vlkú oné viťí…

dedo Pejo

Šedzi zmukareni ribar pri ribniku 
a samozrejme chici zlatu rybku. Kuka 
na ňu ona na neho a ribka hutori:
„Ci splnim tri želaňa kec me nechaš 
žic.“
Ribar kuka a hutori: „Táá dobre.“
Ribka: „Co bi ši chcel, co ci chibuje?“
Ribar: „Tááá bi som sebe dal jedno 
poldeci.“
Ribka zabezpeči do par sekund, ribar 
vipije a ribka na neho:
„A teras co, co ešči?“
„Táá das jedno, ešči jedno poldeci, 
no.“
Ribka znovu do par sekund zariadzi 
daľše poldeci a hutori ribarovi:
„A trece, jake trece želaňe?“
„Táá daj i sebe naj nesom šviňa.“ 
A ribka zas zabezpečila želaňe.
Na druhy dzeň idze znova ribar 
chitac ribi, kuka, ribka šedzi na 
brehu, pripravene poldeci a hutori:
„Ani nerozkladaj pruty už mam 
naľato.“

• • •
Manžel hovorí manželke: 
„Nechápem, ako môžeš byť taká 
krásna a taká hlúpa zároveň.“
Žena mu odpovie: „Dovoľ, aby som 
ti to vysvetlila! Boh ma stvoril 
takou krásnou, aby som sa ti páčila 
a hlúpou preto, aby si sa páčil ty 
mne.“

• • •
Vysokoškolský profesor sa na staré 
kolená oženil s mladou ženou. 
Príde prvý deň po svadbe do školy, 
odsunie tabuľu a na nej je napísané: 
„Oženil sa starý pán, ženu nechal 
fikať nám…“
Profesor zotrel tabuľu a napísal: 
„Zostane to medzi nami, ja som fikal 
vaše mamy…“

Bruno HORECKý

Juraj CAJCHAN

kam po Škole?

K hasičom sa treba hlásiť,

netreba tam robiť nábory

a aj keď práve nikde nehorí,

vždy je treba niečo hasiť.

Eva JARáBKOVá-CHABADOVá

východisko
Keby sa muselo spať
na jednej prični,
neboli by žiadni
opoziční.

Ondrej NAGAJ

záplavY
Nie je voda nebeská,
čo nás topí, ver mi,
to občanom Slovenska
z vlády tečú nervy.

Emília MOlčáNIOVá

tu na slovensku
Chceš pracovať
pre investigatívny press tu?Chráň si hlavu prilboua nos ochrannú vestu.

Eva JARáBKOVá-CHABADOVá

Pýta sa manžel manželky:
- Drahá, prečo mi nepovieš, keď dosiahneš orgazmus? –
- Zlatko, ja by som ti to povedala, ale ty pri tom nikdy nie si.

•••
Zhovárajú sa dve priateľky:
- Naozaj je Zuza taká šetrná?
- Áno, dokonca i do baru chodí s cudzími chlapmi, len aby 
ušetrila vlastnému manželovi peniaze.

•••
Jaj slečna, vy máte ale pekného psa. Môžem si vás pohladiť?

V minulom čísle sa omylom pod PF-ku Břetislava Kovaříka ocitlo 
meno dvojice Novák & Skoupý. Obom (vlastne všetkým trom) 
autorom sa ospravedlňujem, lebo ide len o moju nedbalosť a nie 
o to, že by som ich kresby nerozoznal. -fv-
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Rasťo VISOKAI

V hlavě mi parádní film běží,
kde se všem daří,
když v posteli leží.

marcová spievanka

Ja som bača veľmi starý,
zažil som už veľa
knižných jarí.
Ej, Honoré, Honoré,
Press- centrum je v komore.
Ovečky pasú sa
hustej na knižnici,
zavracajú ich
urastení honelníci,
hrdí a pyšní -
sťa klasici.
Ej, Honoré, Honoré,
zhodneme sa v názore!

Quido Mária PIAčEK

•	 Dopadli sme tak, že sme vypadli.

• Stojku neovládam. Keď vyhodím 
nohy hore, celý letím dole.

•	 Keď som sa postavil na lyže, hneď 
som sa naučil padať.

• Najlepšie nás reprezentoval Ve-
selý v behu, pretože dvaja pred 
ním sa zrazili a vzdali to.

•	 Vyhral som preto, že som chcel mať 
preteky čo najrýchlejšie za sebou.

• Kto pláva oblečený, ten sa topí.

•	 Plávať sa dá rôznym spôsobom, ale 
topiť sa len smerom dole.

• športové náradie som upratal 
tam, kam patrí, lenže si už neviem 
spomenúť kam.

•	 Jedna z mojich lyží je vždy rýchlejšia 
ako tá druhá.

• Disk je športové náčinie s otoč-
kou. Hádže sa s ním na olympiá-
dach.

•	 Kedysi športovci na gréckych olym-
pijských hrách mohli cvičiť nahí, pre-
tože mali krásne a mohutné telo.

• Ten, kto má takéto telo, môže 
chodiť nahý, ale zatiaľ chodia 
všetci oblečení.

•	 Ľahká atletika sa tak volá aj keď pre 
atlétov to vôbec nie je ľahké.

Perličky
so školy a okol

ia
verŠíČkY
na ŠkolskÉ
perliČkY
Horčík sa vyrába 
rozkladom horčice. 
Rastlina prijíma 
zo zeme živice. 
Roztoče dokážu 
roztočiť hocičo. 
Skrat vzniká spojením 
skrátených vodičov. 
Ľudové piesne sa 
z úst do úst šírili. 
Od detí špinavých 
choré sú bacily. 
Z padnutia na hlavu 
mozog má otrasy. 
len basom bastard vie 
pesničky spievať si. 
Nad vodou plávalo 
niekoľ ko labutí. 
Do školy vstávam skôr, 
ako sa prebudím. 
Slovo aj premetom 
môže byť vo vete. 
Polievku bez vlasov 
plešivou nazvete. 
Veľ kými guľami 
blysli sa kolkári. 
Babka vie v bábkovom 
divadle zažiariť.

Jozef BIlY

Marcel KRIšTOFOVIč

Galéria Kýchania mozgu & Wave - centrum nezávislej kultúry 
v Prešove pripravili ďalšiu výstavu z cyklu HUMOTERAPIA – 
liečba humorom. Vystavujúcim autorom koláží je

Pavel TAUSSIG, žijúci v Nemecku

Vernisáž výstavy bude 4. apríla o 19. hod. na ul. Hlavnej 121.

Existujú dva druhy žien: 
dobre oblečené a dobre, 
že sú oblečené

A. žIDZIK

- Feri, nemôžem pochopiť, čom furt piješ toto pivo, choč ňeši smedni.
- A ja zaš ňemožem pochopic, čom furt še kukaš do džveradla, choč ňe ši šumna.

Predavačka ponúka chlapíkovi:
- Kúpte si Head /Shoulders- nový šampón na 
lupiny.
- Nie, ďakujem, lupiny už mám.

Andrej MIšANEK
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ján GreŠák - BanalitkY
 • Ťažko sa dal podplatiť. Len málokto mal totiž toľko 
peňazí.

 • Dosiahol všetko, na čo si zmyslel. Škoda, že vždy myslel 
len na hlúposti.

 • Najviac nezmyslov urobil pri hľadaní zmyslu života.
 • Postihla ho veľká smola. Odvisol na medovom motúze.
 • Nezaprel v sebe moralistu. Vždy zatváral oči pred holou 
pravdou.

oČi, oČi, Čierne oČi…

Ktosi zistil, že vraj oči čierne
majú v sebe silu démona,
rodiacu sa v predpekelnej sperme.
Sotvakto jej teda odolá.

Čierny výstrel uhrančivých očí
cez auru aj dušu prebodne.
Keď do hlavy gong bolesti vkročí,
prebudí v nej bôle pôrodné.

Keď už bolesť ďalšiu bolesť rodí -
inej pomoci tu veru niet:
Žeravé tri uhlíky do vody
vhoď. Nech si v nej uhasia svoj 
smäd.

Teraz sleduj, či uhlíky sadnú -
ponoria sa na dno pohára…
Ak hej, sily čierne tebou vládnu.
…o to sa ten pohľad postaral.

Vodou touto potri čelo, ruky.
-Nie od muža, decka, nie od ženy 
(Vyslov.)
Poľaviť by mali tvoje muky…
Prežehnaj sa - aj to bolesť zmierni.

(Zatiaľ je to stále bez záruky…)

Podol sukne a či inej šmaty
prevráť. Zľahka prejdi po čele -
Nech sa úrek stratí - nenavráti,
nech sa stratia sily pekelné!

Nechaj vodu pobosorovanú -
Utonú v nej cez noc sily zla.
A vylej ju na druhý deň k ránu
(z okna)
Teraz je už hlava slobodná…

Prevencia

Ak sa bojíš uhrančivých očí -
porobenie tomu vravia tiež -
Naruby si obliecť musíš čosi,
čo na seba ráno natiahneš.

Prevrátiť si devy môžu gaťky,
chlapci slipy… Človek je už taký…
Tí starší, ak chcú mať život sladký,
-stíhačky alebo bombarďáky!

Drago MIKAJan TOMASCHOFF

Ponosuje sa pacientka lekárovi: - Ja neviem, čo to so mnou je, 
pán doktor. Veď už ani nejem a stále som chudá.

Kresba a texty: Ladislav BElICA

mYstÉrium

stojím pevne na nohách, no tá zem sa kýve,
voľačo tu asi škrípe, musím zostať stáť.
Aj tie cesty predo mnou, sú nejaké krivé.
lepšie bude, keď si sadnem, vďaka za nápad.

Chcem ísť svojim vlastným smerom,
lež inam sa kroky berú.
Vždy sa svet tak strašne zmení,
keď ja v krčme namrzený,
pijem pivo na sekeru.

výstava 
michaila 

zlatkovskeho 

Michail Zlatkovskij sa narodil 21. augusta 1944 v Moskve. Na vysokej škole 
vyštudoval odbor „Urýchľovače elementárnych častíc“, teda niečo, čo s vý-
tvarným umením absolútne nesúvisí. Napriek tomu, už od roku 1972 žije 
a pracuje ako výtvarník v slobodnom povolaní.
Je držiteľom 280 cien z medzinárodných i národných súťaží karikatúry, pla-
gátov, ilustrácií a animácií. Zároveň je držiteľom „Zlatého pera“, najvyššej no-
vinárskej ceny v Rusku.
Vo februári pripravil veľkú výstavu, venovanú pamiatke významného herca 
divadla „Na Taganke“ a neuveriteľne populárneho speváka a barda Vladimíra 
Vysockého pri príležitosti jeho nedožitých 80. narodenín „Plagáty a kresby 
pre Vladimíra Vysockého.“ Ten zomrel celkom symbolicky v čase kontroverz-
nej letnej olympiády v Moskve v roku 1980.

-mv-

prospěch na 
muŠce
Nedávný incident, který po-
stihl střední školu na Floridě, 
při níž bývalý a evidentně 
psychicky chorý student 
této vzdělávací instituce Ni-
colas Cruz postřílel celkem 
sedmnáct lidí, pohoršil snad 
celý svět. Případem se zao-
bírala i etická komise Škol-
ského výboru Fámyzdatu, 

která tento bezprecedentní 
čin jednoznačně odsoudila. 
Podle vyjádření předsedky-
ně výboru Jany Komenské, jí 
a jejím kolegům, vadí nejvíce 
fakt, že oběti neměly v první 
řadě možnost svým rodičům 
sdělit, že dostaly ten den ve 
škole kuli.

Quíz fámYzdatu
Proč důchodci tak milují závo-
dy ve snowboardingu?
Protože taky co nevidět skon-
čí na prkně

cintát měsíce
Právě jsem se vrátil z Hradu. 
Pan prezident všechna moje 
obvinění přijal…
Andrej Babiš

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

vývoj 1
Boli časy keď stačiloiba cengať kľúčami,dnes by na to nestačiloani riadne Tsunami!

- Nevidela som ťa včera na ulici v sivom 
obleku?
- Nie.
- Tak to potom musel byť kôš na odpadky.

•••
Väzenský dozorca oznamuje väzňovi:
- Máte tu svokru, čo jej mám povedať?
- Povedzte, že nie som doma.

•••
- Manci, obleč sa, idem do krčmy.
- Jáj, ty ma berieš so sebou?
- Nie, ale stiahnem kúrenie.

Manželia sedia pri telke. On popíja pivo 
a vraví:
- Ľubim ce!
- To hutoriš ti, abo z tebe hvari toto pivo?
- To hutorim ja mojomu pivu.

•••
Po preflámovanej noci stretne Ďuso 
kamaráta Karčiho a hovorí mu:
- Počuj, ty si bol včera taký opitý, že si 
predal Slavín za sto eur.
- No a? A to ti vadí?
- Áno, lebo ja som ho kúpil.

Stretnú sa 
dvaja:
- Dobre, že som 
ťa stretol. Poži-
čaj mi sto eur.
- Nepožičiam.
- Tak dvadsiat-
ku.
- Nie.
- Tak mi aspoň 
povedz, koľko je 
hodín

k nedoŽitÉmu 
juBileu 
vladimíra 
vYsockÉho
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ZLATÝ SÚDOK V PREŠOVE vo veľkonočnú nedeľu
Ako sme už informovali v predošlých číslach, medzinárodná súťaž kresleného humoru na 
tému PIVO s názvom Zlatú súdok má už 24 rokov.
Tohtoročnej súťaže sa zúčastnilo vyše 150 autorov z 36 štátov sveta. Porota už rozhodla, 
ale slávnostný ceremoniál s vernisážou výstavy najlepších súťažných práca a odovzdáva-
nia cien úspešným autorom bude až tradične 1. apríla v Šarišskej galérii v Prešove. (resp. 
na pešej zóne pred budovou). Tohto roku to vyšlo na nedeľu (od 14. hod.) pred veľkonoč-
ným pondelkom.
Zvedavcov a milovníkov piva a humoru teda srdečne pozývame a predpokladáme, že sa 
zastaví aj množstvo východniarov, ktorí budú zo západného sveta (teda Bratislavy, Prahy 
a okolia) cestovať cez Prešov do svojho rodného kraja. ČertovskÉ oBrázkY ĽuBa radenu

z terÉnu lapiducha s. r. o.
Šofér Igor T. viezol z nemocnice najlepšieho priateľa – knihu. Oslepilo ho protiidúce auto, 
prudko zahol svojej žene, autiak sa vulgárne vyvalil na chrbát, roztiahol kolesá a… prepáč-
te, ďalej už nemôžem, ja chcem ísť domov! Domov – to je synonymom bezpečia. Doma 
každý z nás prestáva byť ostražitý. Ženy očarované slovom „domov“ smelo vyliezajú na 
obločné dosky a umývajú okná na… napríklad na ôsmom poschodí. Riskujú? Ťažko pove-
dať. Muži zo siedmeho, šiesteho, piateho a podobne sa im pozerajú pod sukne, kým im ne-
padnú do náručia. Potom sa do seba „buchnú“, vypijú si, zaspievajú, a tak. Naša spoločnosť 
dôrazne bojuje proti alkoholu. No práve tí, čo majú pod čapicou, sú stále častejšie obeťami 
úrazov. Istý súdruh sa v spoločnosti opil ako hroch. Potom sa rozhodol spoločnosť opustiť, 
no pretože nevedel nájsť východ, pobral sa na divoký západ, až „vyšiel“ oknom zo štvrtého 
poschodia. Po ľahkom pristátí a krátkej tlačovke ihneď vytriezvel, a tak zbytočne do seba 
celý večer investoval… Mne by sa to nemohlo stať, keďže ja meriam každému rovnakým 
metrom. Čo na tom, že mám na ňom iba 95 st. C?

Milan SlANčÍKOVá lECHAN

ŽelezniČnÉ uzlY laca tormu

výBorný darČek
Starí vojaci si v krčme pri pive rozprávali 
zážitky z vojenčiny a jeden spomenul svoj-
ho kamaráta, ktorý išiel svojej milej kúpiť 
niečo zaujímavé k meninám. Rozhodol sa, 
že kúpi jemné kozinkové rukavice. Nechal 
si ich elegantne zabaliť a v kasárňach po-
tom pod mašličku zasunul do obalu list 
a napísal adresu.
Ale netušil, že predavačka mu balíček vy-
menila s istou dámou, ktorá kupovala pred 
ním a aj ona si nechala úhľadne zabaliť ba-
líček, avšak s dámskymi nohavičkami.
A teda jeho milá dostala zvláštny darček 
s pikantným listom:
„Miláčik, k tvojim meninám ti želám všetko 
najlepšie a veľa zdravia. Dlho som uvažo-
val, čim by som ťa mohol potešiť. Pri našom 
poslednom stretnutí som zistil čo najviac 
potrebuješ, a tak to teda nájdeš v balíčku. 
Mali ešte jedny dierkované, ale tie som ne-
vzal, bola by ti v nich zima a v lete ich aj tak 
nenosíš. Nechal som si ich vyskúšať
na slečne predavačke v obchode a veľmi 
jej pristali.
Hlavne si dávaj pozor, aby si ich niekde ne-
zabudla! Čistia sa tak, že sa vyperú
v benzíne a potom si v nich sadneš niekde 
v parku na slniečko.
A keď ich už nebudeš potrebovať, nevyha-
dzuj ich, ja si ich vezmem na čistenie oku-
liarov. Tvoj milujúci Karol.“

Jiří šTYCH

Keď rakúska herečka Adela 
SANDROCKOVÁ prišla raz na ples, 
akýsi galantný dôstojník sa jej 
spýtal:
„Och, milostivá slečna, nemáte si 
vari na čo sadnúť?“
Sandrocková odvetila:
„Ale áno, mám, len stolička mi 
chýba.“

• • •
Nemecký princ ALBERT SASKÝ sa 
raz spýtal svojho tajomníka:
„Johann, čo je s tým zajacom, na 
ktorého som práve vystrelil? Trafil 
som ho?“
„Nie, Vaše Veličenstvo mu ráčilo 
udeliť milosť.“

• • •
Spisovateľ a proletár Franta 
SAUER statkami pozemskými nikdy 
neoplýval, skôr naopak. Raz sa 
v reštaurácii dal do reči s nejakou 
paničkou, ktorá tam popíjala 
kávu. Keď zistila, že má do činenia 
s mužom od pera, požiadala ho, aby 
jej napísal niečo zaujímavého na 
kus papiera. A keď sa Sauer akosi 
ostýchal, dodala:
„Tak dobre, môžete to zakryť a ja si 
to prečítam, až keď odídete.“
Sauer takto povzbudený vytiahol 
pero a naozaj niečo napísal. Keď 
potom odišiel, intelektuálska 
panička sa vrhla na papier. Bolo tam, 
napísané: „Milá pani, mal som dva 
guláše a päť pív, buďte taká láskavá 
a zaplaťte to.“ Ani podpis nepridal.

• • •
Anglická spisovateľka Clara 
SHERIDANOVÁ bola neobyčajne 
distingvovaná žena. Raz ju navštívil 
americký novinár. Pri rozhovore sa 
pozabudol a vyložil si na stôl obe 
nohy. Okamžite si však uvedomil 
svoju netaktnosť a začal sa 
ospravedlňovať.
„Ale, prosím vás, len sa nehanbite,“ 
povedala pani domu. „Pre mňa 
za mňa si môžete pokojne vyložiť 
všetky štyri nohy.“

• • •
Česká herečka a spisovateľka, 
manželka Karla Čapka, Olga 
SCHEINPFLUGOVÁ sedela pri istej 
spoločenskej udalosti vedľa filmovej 
hviezdy, s ktorou sa neznášala.
„Veľmi sa mi páčil váš posledný 
román,“ prihovorila sa jej s falošným 
úsmevom herečka. „To vám s ním 
pomáhal manžel?“
„Teší ma vaše uznanie,“ odvetila 
Scheinpflugová. „Ale zaujímalo by 
ma, kto vám tú knihu prečítal.“

anekdoty
podľa
becedy S

Vlado MEšáR

Kresba: Valentin DRUZHININ, Rusko

- Tak čo, pomohli ti tie švaj-
čiarske pilulky?
- Nepomohli, ale aspoň mi 
idú presne hodinky.

• • •
Sťažuje sa Alica Brigite:
- Dnes ma hrozne bolia zuby.
- Asi si mala nočný stolík 
v prievane.

• • •
Dal som ti to, čo mi bolo 
v živote najdrahšie! - vraví 
rozhnevaný manžel žene.
- Ale neblázni, veď pivo je 
ešte v chladničke.
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Najbližšie číslo 

časopisu Bumerang 

nájdete vložené v denníku 

šport

v sobotu 

7. apríla

Ak lieky proti 
chorobe nezaberajú, 
najjednoduchšie je zmeniť 
chorobu a lieky nechať tak.

B a Č i k o v a
m u d r o s c
Kec ňevežňeš uplatok, 
ňepokladaju ce za 
odborňika.

s

jediná otázka
ALEBO

Vy SA PÝTATE, 
My ODPOVEDÁME

Občan Dobroslav Ch. vraj počas protestov Za slušné Slovensko našiel svoje kľ úče od bytu na tom istom námestí, kde ich stratil v roku 1989. Pýta sa nás, čo má s nimi robiť, keď o byt dávno prišiel a nový majiteľ  vymenil fabku.
- Nechajte si ich teda len na štrnganie. Ak ich zasa stratíte, nič sa nestane, lebo aj tak sa nič nestane.

homoseXuálnY nákYp
Potrebujeme ryžu, pár ľudí opačnej 
sexuálnej orientácie a príjemnú hudbu. 
Napríklad Madonnu, Erasure či Eltona 
Eltona Johna. Pri počúvaní hudby sa 
všetci natlačíme do malej kuchyne 
a varíme ryžu. Za stáleho miešania 
a chichotania sa ju dovaríme. Podá-
vame teplú a s rozbehom, priamo na 
hulváta. Dobrú chuť vám naháňam!

ADELA + SAJFA

P.S. Ako nastrúhať chlieb
Ak je váš chlieb už niekoľko rokov stále 
toho istého tvaru, smutný a bez ener-
gie, zastrúhajte si ho do veselého tvaru 
ihlana, ktorý má navyše karmatickú 
energiu starého Egypťana.
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jánoŠík (slohová práca)
Jano Šik bol slovenský náhodný hrdina. Nosil valašku, krpce a za klobú-
kom plniace pero a dlhé vlasy s vrkočmi, lebo nechodil k holičovi, aby ho 
nelapili. Okrádal zásadne iba bohatých, lebo chudobní nič nemali. V opas-
ku mal neprekonateľnú zlatú žilu, takže pinďúri nemali proti nemu nijakú 
šancu. Ako šéf zbojníckej dužiny sa pošmykol na hrachovej kaši a tak ho 
predsa len lapili. Mučili ho, takže z neho vytĺkali múku. Na otázky vyšetro-
vateľ odmietol odpovedať ako my v triede učiteľom. Videl som ho v kine, 
televízii aj v divadle, kde keď ho už mali vytiahnuť hore na šibenicu, opona 
išla dole. Jánošík ako ľudový zbojník je pre nás stále vzorom tak ako aj 
chlap, hrdina, dub a stroj. Na Slovensku po ňom dodnes zostali vatry, ko-
liby, krčmy a mototresty.

Milanko lECHANKO

Nič proti hokeju
Zimné štadióny iba rozši-
rujú zóny zimy

Tomáš TURNER
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Zriedka býva 
muž v takej 
dobrej nálade, 
ako keď rozprá-
va o sebe.
Marlen 
Dietrichová

aforizmY milana kupeckÉho
• Bolo by zaujímavé uskutočniť preteky v myšlienkových pochodoch politikov
• Niekedy býva predčasné hovoriť o predčasných voľ bách.
• Bude ťažkým orieškom rozlúsknuť jadro EÚ.
• Nápis na hrobe zbohatlíka: Nech ti je slovenská zem lacná!

Aký je rozdiel medzi slovenskou 
hokejovou reprezentáciou a vý-
konným DVD prehrávačom?
Žiadny. Prehrá všetko.

Mladoženáč sa sťažuje kamarátom:
- Keby som to vedel, nikdy by som si nezobral za ženu 
hádzanárku. Vždy, keď po mne niečo hodí, stále trafí.


