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Štefan Štec,
redaktor rusínskeho vysielania
RTVS v Košiciach a finalista
televíznej sútaže Zem spieva

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

Viete, čo príde po daždi?
Pondelok.

❶ Poznáte nejakú (máte nejakú
vlastnú) definíciu humoru?
Humor je ventil. Osobne si myslím, že
znižuje tlak, ale ten duchovný. Ak by
sme sa nesmiali, asi by sme vybuchli.
Každý má svoj vlastný humor, inú formu, no podstata je stále tá istá. Humor
proste povznáša a Tí a Tie, ktoré nevyužívajú tento „ventil“, tak nemôžu prežiť
život naplno!

❷ Stala sa vám niekedy humorná (veselá) príhoda, ktorá by
mohla pobaviť aj našich čitateľov?
Moje korene siahajú do obce Habura.
Ako chlapec si pamätám, že sme často
navštevovali moju tetu Marju v Krásnom Brode. Veľmi veselá rusínska žena.
Raz sme tak s ňou sedeli pri káve. Teta
sa rozprávala s mojou mamou a ja som
vyjedal krásne, veľké lieskové oriešky
z malej misky. Pri poslednom oriešku sa
teta usmiala a povedala mojej mame:
„Vydyš jak Števkovi smakujut a ja jich
v dezerti nemohla rozkusity, lem čukoladu’m zila. Dobri, že sja ši prydali.“ Tak
tomu hovorím rusínska recyklácia, nič
nemohlo vyjsť nazmar. Oriešky však
u tety odvtedy nejem.

Fedor Vico

Keď zlodej kupuje gumené rukavice,
predstiera, že je chirurgom / Serna

Vravel iba hop! Skákať mu
seli

iní

V. Šafařík

Bruno Horecký

❸ Ktorá oblasť spoločenského
života je podľa vás najväčším
inšpirátorom humoru?
Je to život ako taký. Humor je vtedy
dobrý a kvalitný, ak ho napíše sám život. Veľmi úrodnou pôdou sú však situácie, ktoré sú v prvom pláne seriózne.
Vtedy sa tých humorných príhod udeje
najviac. Asi kvôli tomu kontrastu. Stále hovorím, že dobrú komédiu natočia
naši filmári vtedy, ak natočia to, čo sa
deje v autentickom čase, priestore
a hlavne jazyku! Vtedy je ten humor
pravdivý, vieme sa s ním identifikovať
a to je dôležité!

❹ Ak máte - mohli by ste nám
prezradiť rebríček:
a) najveselších politikov
b) najsmiešnejších politikov?
Veselých bolo viac, keď im zvyšovali
platy na konci roka. No naozaj veselým, už dlhší čas, mi príde Béla Bugár.
Smiešnym politikom je určite Andrej
Danko a smiešne je aj to, že čím viac
sa snaží byť serióznejším, tým viac je
smiešnejší. A o tom to je.

❺ Máte obľúbenú anekdotu?
Mám rád krátke a rýchle vtipy, tak popokračovanie na strane II…

Ľubomír Juhás

II
núkam dva. Tento som počul nedávno
a celkom vystihuje dnešnú dobu: Vždy
som si myslel, že moji susedia sú celkom milí ľudia, ale potom si dali heslo
na wi-fi. Alebo tento: „Babka, mám pre
vás dobrú správu - hovorí lekár. Už môžete chodiť po schodoch. Jooj, djákuju
vam krasni, už sa mi zunovalo po okapi
ľizty.

nou súčasťou života, alebo sa
bez humoru pokojne zaobídete?

Stáva sa to v partii mojich známych,
keďže sa zvykneme doberať pre svoje
nedostatky. Ja som zvykol často zabúdať veci na rôznych miestach. No zakaždým je to v rámci srandy. Sme partia ľudí, ktorí si vieme urobiť aj zo seba
žart. To je veľmi dôležité, aby sa človek
cítil dobre v spoločnosti aj so svojimi
nedostatkami. Samozrejme všetko má
svoje miesto a rozsah a človek musí
vycítiť kde je hranica, aby žartovanie
neprešlo do urážania.

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

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

Je to neoddeliteľná súčasť! Bez humoru to proste nejde. Ľudia, ktorí sa
usmievajú, sú krajší a podľa mňa dlhšie
žijú. A ak by aj nie, tak žijú šťastnejšie
A treba si uvedomiť, že humor je dôležitý hlavne v ťažkých životných situáciách. Vie odľahčiť a ak je trefný a vhodný, tak aj pomôcť. Humor vie spájať
ľudí. Mám rád sarkazmus, ktorý je často
dobrým korením môjho dňa.

V

slovník (takmer) cudzích slov
Pud je vrodená tendencia jedinca správať sa účelne v záujme organizmu. Pud
sebazáchovy teda bude tendencia zachovať sa – tento pud je vlastný živočíchom i rastlinám, teda všetkému živému.
Je známe, že ak radikálne pristrihneme
nerodiaci ovocný strom, reaguje na tento
zásah väčšou úrodou v najbližšom období. Človek bezdôvodne nestrká ruku do
ohňa, po pivo si neskočí z dvanásteho
poschodia a nehasí, čo ho nepáli. Funguje
pud sebazáchovy. To isté platí aj o skupinách ľudí, dokonca o celých národných
spoločenstvách. S výnimkou Slovákov.

Chcel by som sa sám seba opýtať, kedy
si nájdem čas na upratanie pivnice?
A keďže už sa mi nechce písať, tak krátko. Neviem

❼ Je pre vás humor nevyhnut-

Y

BAZÁCHOV

PUD SE

Na Slovensku je prijatá norma, absolútne odporujúca pudu sebazáchovy, že
po každej facke príde ďalšia, ešte väčšia
ako tá predchádzajúca, so súhlasom ešte
väčšieho počtu zúčastnených. Ale pekne
po poriadku.
Svojho času sa môj taliansky priateľ čudoval, prečo stále volíme komunistov,
keď s nimi nie sme spokojní. Nedokázal
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pochopiť, že voľba (voľby) nedáva alternatívu. A na dôvažok mi vysvetľoval, ako
v Taliansku pri voľbách funguje pud sebazáchovy. Ak preferencie naznačujú, že
jedna strana by bola príliš silná, automaticky sa časť voličstva prelieva do iných
strán, aby bola zachovaná rovnováha.
Nie som si istý, či je to aj dnes, či to ešte
dnes tak funguje, ale ako príklad pudu
sebazáchovy by to mohlo fungovať. Ak
sa loď nakláňa na jednu stranu, cestujúci
pudovo prebiehajú na druhú stranu, aby
balans vyrovnali. My more nemáme, preto o tom nič nevieme. Nemáme ani normálne voľby, i keby boli stokrát slobodné.
Neslobodní sú voliči, ktorí sa v ohrození
tlačia na jednu stranu a pravidelne sa
im darí prevrátiť pomyselnú loď. Preto tu
normálne nefunguje SIS-ka, vláda, parlament, ministerstvá – nie sú to normálne
orgány výkonnej moci, sú to práve len tí
stroskotanci, ktorí sa zachytili zvyškov
rozbitej lode, keď u posádky i cestujúcich
zlyhal pud sebazáchovy.
Takéto zlyhanie je dôsledkom zúfalstva,
alebo absolútnej devastácie osobnosti.
Poprípade zúfalstva z absolútnej devastácie osobnosti.
„A loď pláva ďalej“, - povedal by majster
Fellini.
„Ale na Slovensku je to tak“, dal by sa počuť nejeden slovenský poslanec či politik.
Píše Miroslav VICO
Kreslí Fedor VICO

POSTOJ

Najprv auto vyžeň,
potom ženu vyžeň.

Slovenskí voliči si musia pripadať ako holuby. Vo
voľbách všetko pohnoja a po nich politikom ešte aj
zobú z ruky
Bigor

Tomáš Janovic

Vlado Mešár

NAČO ODCHÁDZA
Ť

Majster kat
Bola to obzvlášť kvalitná poprava:
hlava sa odkotúľala
rovno k nohám sudcu.
Marián Hatala

Trpezlivosťou
sme vo svete zn
ámi,
počkáme si a b
udeme
v EÚ celkom sa
mi.
Eva Jarábkov
á-

Chabadová

Chorobné ambície sú najväčším nebezpečenstvom
pre zdravú spoločnosť / M. Vitezovič

Kim Čong-un oznámil zhromaždenému obecenstvu, že o 10 rokov pristane
predstaviteľ Severnej Kórey na Slnku.
Najprv bolo ticho a potom sa jeden
z obecenstva opýtal:
„Ako môžete pristáť na Slnku, veď je
tam veľké teplo?“
Kim Čong-un odpovedal: „Žiaden
problém, pristaneme v noci.“
Obecenstvo reagovalo obrovským
aplauzom. Dopočul sa o tom Donald
Trump a hovorí: „Kim Čong-un je idiot.
Veď v noci Slnko nesvieti.“

POPRAVA
Gilotína už-už spadne,
odsúdenec vraví,
že si prosí tabletku
od bolesti hlavy.
Emília Molčániová

OTROCTVO
Bolo dávno zrušené.
Vedia už aj hlúpi.
Napriek tomu ľudia sa
dajú stále kúpiť…
Ľubomír Juhás

Milan Hodál

Pavel taussig

III
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SPRÁVY
SLOVENSKEJ
MALEJ
STRANY

Vojto Repa, vyhlásil na jednom
zhromaždení: „Nech bola prvá Slovenská republika akákoľvek, bola
slovenská.“ A my sa pýtame: „Bola
naozaj slovenská?“ Núka sa stručná
odpoveď: „Jawohl!“

Malé správičky od malých ľudí pre
Slovenskú malú stranu a pre všet- (cc) Dostala sa k nám správa, že
v Prievidzi odhalili Mečiarovi pakých, ktorí na ňu nedorástli.
mätnú tabuľu, pretože sa angažoval
(aa) Nevieme, prečo sa pustil do his- v ľudáckom režime a po roku 1945
torizovania istý náš občan a zrejme musel opustiť Slovensko a usadil sa
aj čitateľ D. D. (asi ho inšpirovala an- v Argentíne.
keta o najväčšieho Slováka.) Doslo- Na prvý pohľad je zrejmé, že ide
va píše: „V máji roku 1968 z Varšavy o úplne iného Mečiara (zhoda mien).
prišiel list, aký by nám rád kdekto A pamätnú tabuľu mu inštalovali nie
poslal aj dnes. O tri mesiace na Slo- preto, že sa angažoval v ľudáckom
vensko (ono to bolo vlastne Česko- režime, ale napriek tomu.
slovensko, pozn. red.) vtrhli tanky.
Nasledovalo „Poučenie z krízového (dd) Dostala sa k nám správička, že
vývoja“ a odvolanie hrdého Slováka, istý člen Slovenskej akadémie vied
povedal na tému úniku mozgov
ktorý bol na čele štátu…“
Dovolíme si čitateľa D. D. opraviť. nasledujúce slová: „Dospeli sme
Na čele štátu bol v roku 1968 Lud- k názoru, že slovenská veda sa pravvík Svoboda a až toho vystriedal depodobne otvorí Východu. Tým by
„hrdý Slovák“, volal sa Gustáv Husák sa kompenzoval odchod našich ľudí
a jeho pričinením sa diali podivné na Západ“. Od roku 1968 by to teda
protinárodné veci, vrátane „Pou- bol už druhý pokus zachrániť túto
čenia“. Ak však náhodou pán D. D. krajinu (dnes navyše ešte zmenšepovažuje za „hrdého Slováka“ Ale- nú o dve tretiny). Zo správy sme sa
xandra Dubčeka, tak ten nebol na zatiaľ nedozvedeli, či mozgy z Výčele štátu, ale na čele Komunistickej chodu by mali prísť na tankoch, na
motorkách, v prestrojení za mafiástrany Československa.
nov, alebo len tak nenápadne v ľud(bb) Neúspešný kandidát na post ských hlavách.
slovenského prezidenta (nezozbie-mvral dostatok podpisov) istý pán

A ešte čerstvá ilustrácia z činnosti Slovenskej malej strany, ktorá v žiadnom prípade nespí, ale pripravuje sa na komunikáciu s poslancami väčších
strán po prípadnom vstupe SMS do parlamentu po najbližších voľbách.

Hlava štátu stojí na jeho čele a zároveň
ju máme v žalúdku
Ján HEIRICH

Fero MRÁZ

UFO GRAMY

STÁVKOVÉ KANCELÁRIE

Až keď volebné vášne opadnú
zistíme, kto si stihol nakradnúť.
No aj vás čaká slušná renta,
stačí iba uhádnuť
meno budúceho prezidenta.

Tom áša Majerníka

HÁDZANÁRKY 1986
„Prešovčanky na Olympe!“
A to sa mi páči.
Tak písali veru o nich
aj v ufónskej tlači.
ROZLÚČKA S UFÓNKOU
- Privítam ťa vo vesmíre,
v mojom rodnom domci.
š?
- Povedz presne, kde to býva
- Nuž na vyšnom konci.

Eva Jarábková- Chabadová

FEMINISTA
Dobre sa trúdovi pri kráľovnej žije,
hoci si kdekto šepká – lenivý je.
Neprieči sa tým poriadkom v úli,
možno sa bojí dostať po papuli.
Kým je však pánom svojich údov,
je odhodlaný zaviesť diktatúru
trúdov.
Peter Gossanyi

Mikuláš Jarábek

IV
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Ľubo Radena

Marcel Vanek

Adolf Born
(franc. pour féliciter) je
v spojení s letopočtom
skratka blahoprajnej novoročnej formulky. S lásk
avým dovolením autorov pokračujem
e v publikovaní týchto malých súkrom
ných dielok
(a donedávna i celkom
intímnych
s provokatívnym obsaho
m, ktoré autori do redakcií radšej ani
neposielali),
ktoré si od nepamäti vym
ieňajú medzi
sebou známi na sklonku
uplynulého
roka. Odkedy však funguj
e internet,
tak v poštovej obálke už iba
zriedkavo.
Ak teda máte vo svojej zbie
rke vtipné
alebo inak zaujímavé
novoročenky,
ktoré by mohli zaujať aj naš
ich čitateľov, prosíme o ich zaslanie
do redakcie.

PF

Vladimír Jiránek

Volil bych já prezidenta

Volil bych já prezidenta,
keby z teho kvapla renta.
Keby z teho ňáký profit,
byt a já v ňem s tú babú fit.
Jeden má úsmjef dentálňí,
rabín reči fatálňí.
Ňekerý zas bes ponožek,
iný hňedé čižmy ze stonožek.
Na hlavje pleš, nad ňú svatožár,
liberál zavjesil to na stožár.
Ešče sú tam z grotesky,
ftipy, scénky aj stesky.
(Ten z kmeňa Atilu
nahrabal téš na vilu.)
Kolem teho blato, špina,
koho je to asi vina?
Kabaret aj Humberto,
dozvíme sa to aj to.
Skončí marec, začne jaro,
lepší bude, Fero, Jaro!
Znova začne eurošou,
Ámosove: Volby hrou!
dedo Pejo

TRMA- VRMA
V našej krčme dostali sa
do varu
mládenci čo pobili sa
o Maru
mlátia sa tam
hlava-nehlava
ten s ňou musí
ktorý prehráva.
Jan Heinrich

Psychiater sa pýta alkoholika:
- Pán Pusipajtáš, čo pijete?
- Pán doktor, ja nie som prieberčivý.
Pokojne mi nalejte, čo máte.
•••
Sťažuje sa Dodo kamarátom:
- Stále rozprávam zo spánku.
- A to sa kvôli tomu znepokojuješ?
- Áno, lebo kolegovia v práci sa mi
potom smejú.

Arnošt Bergmann, prvotriedny
výrobca konfekcie, sa rozhodol všetky
svoje výrobky označiť továrenskou
značkou. Po dlhšom uvažovaní sa
rozhodol pre vyšité jablko.
„A prečo si si vybral ausgerechnet
jablko?“ pýta sa ho priateľ Propper.
„Ty nemáš vôbec náboženské cítenie,
Propper!“ vysvetľuje Bergmann.
„Predsa… keby nebolo to známe
jablko v raji – kde by bola dnes celá
konfekcia?“
•••
Novinárka spovedá rabína pri Múre
nárekov:
„Rabe, ako často sa sem chodíte
modliť?“
Rabín: „Dvakrát denne.“
Novinárka: „A za čo sa modlíte?“
Rabín: „Aby sa ľudia prestali
nenávidieť, aby neboli vojny, aby si
ľudia pomáhali a mali sa radi.“
Novinárka: „To sú samé krásne želania.
Ako dlho sa už takto modlíte?“
Rabín: „Päťdesiat rokov.“
Novinárka: „Päťdesiat rokov?!! To je
neuveriteľné. A aký máte pocit, keď
vidíte svet okolo seba?“
Rabín: „Že ako keby som hovoril do
steny.“

•
Ž IDOVSKé
ANEKDOTy

Vlado Javorský

Vo Švédsku
zomrel
slovenský
karikaturista
Juraj CAJCHAN
Juraj Cajchan (vľavo) pred svojimi
kresbami na Európskom festivale
humoru a satiry Kremnické GAGY
v roku 2015 v spoločnosti spisovateľky Daniely Kapitáňovej a karikaturistu Fera Jablonovského.

Juraj Cajchan sa narodil 19. novembra 1941 v Bratislave. V roku 1964 ukončil
štúdium architektúry. V roku 1968 sprevádzal svoju ženu (ktorá účinkovala
v Divadle pantomímy Milana Sládka) do Švédska, odkiaľ sa už domov nevrátili. Tam spočiatku pôsobil ako architekt.
Od roku 1983 spolupracoval s denníkom Göteborgs-Posten, kde v priebehu vyše 30 rokov zverejnil približne 4 tisíc kresieb, postupne uverejňoval aj
krátke texty, ktoré si sám ilustroval. Vystavoval vo Švédsku, Belgicku a v iných
krajinách. Napríklad aj na Slovensku ako nominovaný autor na Kremnických
GAGOCH v roku 2015, kde som sa s ním, ako dovtedy mne neznámym autorom, osobne zoznámil. Od toho času pravidelne publikoval v Bumerangu a zo
Švédska mi často telefonoval. V poslednom čase už menej a veľmi sa sťažoval
na problémy so zdravím. Len pred niekoľkými dňami mi volala jeho príbuzná
z Popradu, že Juraj Cajchan už 11. februára zomrel.
Fedor Vico

Jeden z arabských ropných šejkov
naliehavo potrebuje krvnú transfúziu.
Zistilo sa, že krvná skupina šejka je
veľmi zriedkavá a má ju len jeden Žid.
Žid súhlasí, urobili transfúziu. Arab
daroval z vďaky Židovi fantastickú vilu
a super drahú limuzínu.
O rok neskôr sa to opakuje, šejk opäť
naliehavo potrebuje krv. Žid s radosťou
súhlasí a daruje mu krv. Arabský šejk
mu za to podaruje balíček sušienok.
Žid neverí svojim očiam a hovorí: „Ale
veď pred rokom ste mi darovali dom
a auto!“
„Áno, to je pravda, ale to som ešte
nemal v sebe židovskú krv.“
•••
Pán Bergmann, predajca prvotriednej
konfekcie, vzal na týždeň na skúšku
nového predavača. Po týždni stojí
nový predavač pred pánom šéfom na
koberčeku.
„No, všetko by ušlo, pán Orlický“, povie
mu šéf, „ale máte jednu veľkú chybu.“
„Akú, pán šéf?“
„No vždy keď poviete zákazníkovi
cenu, tak sa pri tom začervenáte!“
•••
Mladý Fleischmann sa uchádza
o dcéru pána Kolínskeho. Otec
Kolínsky však vrtí hlavou a hovorí:
„Milý priateľu. Svoju dcéru vám
nemôžem dať, pretože po prvé: ste
žid a my sme kresťania, a po druhé:
nemáte peniaze a to je ako určite
viete, u nás u židov vždy hlavná vec!“
•••
„Áno, zarábam! Milý pán prednosta, ale
denne investujem do svojho obchodu
150 korún!“
„Tak prečo to teda nezavriete?“
„Nezavriete! Vy ste dobrý! A z čoho
budem žiť?“

PIVNÝ PRO

BLÉM

Nepochopím
rozmar
svojej ženy.
Prídem z piva
,
no a ona – pe
ní!
Bruno Horecký

A.Z.
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Perličky
zo školy

lia

a oko

• Chlór spôsobuje slzenie, najmä očí.
• Skalicu poznáme modrú, zelenú
a slovenskú.
• Chémii nemôžeme vyčítať porušenie
zásad.
• Pravú perlu spoznáme tak, že keď ju
dáme do octu, tak sa rozpustí.
• Para vznikne tak, keď sa zapotí voda.
• Stredne slnečný deň je – polojasno.
• Hviezdy svietia na nočnej oblohe preto,
že obsahujú zvyšky dňa.
• Astronómovia objavujú planéty preto, aby ich mohli pomenovať.
• Ak chce hvezdár vidieť kus sveta, z observatória sa ani nepohne.
• Päťkrát nula je nula, pretože päťkrát
si nemôžem vziať vôbec nič.
• Hriadeľ je v najširších miestach je zúžený.
• Pri návšteve hutného závodu sme
videli, čo všetko sa dá vyrobiť zo železa, keď sa nedá udržať v rukách.
• Lesné práce pokračujú aj v zime, keď sa
drevo sťahuje z kože.
• Seno je pre kravy žuvačka.

VERŠÍČKY
NA ŠKOLSKÉ
PERLIČKY

Suchý zips na mokrý
mení sa pri praní.
Cukrovú vatu si
dávame do rany.
Dážďovky nenosia
dáždniky nijaké.
Zo srdca nechce mi
spadnúť zlé EKG.
Monopol určite
nájdeme na póle.
Prasiatko na plese
vyhralo v tombole.
V USA hrozivý
Kukuklan jestvuje.
Strediskom voláme,
čo v strede kruhu je.
V dažďových pralesoch
najstaršie dažde sú.
Mať šikmé veže to
šachisti neznesú.
Trenice vznikajú
aj medzi rybami.
Flámovia často chcú
chodievať na flámy.
Tri kolky trojkolkou
nahradiť môžeme.
Hostia sa vo vieche
zviechali zo zeme.

Jozef BILY

Rasťo Visokai

Jan Tomaschoff

Čo sa stane, ak u nás ešte udrú silné mrazy?
Nič. U nás ešte nikdy nebol taký silný mráz, aby dokázal politikom zmraziť platy.

Unavený chroust
usednul na toust.
Jako dáreček
dostal páreček.
Rozzuřil se do běla,
že hořčice chyběla.
Krunýř se mu zalesknul
- a kdosi ho zaplesknul.

POKROK
Svět se mění
podle lidí
a ti se ani
nezastydí.

Walter SACH
ER

DILEMA
Hrobárom
na lopaty
či lekárom
na platy?

Ján HEINRICH

Manžel sa snaží zavesiť na stenu nové
kukučkové hodiny. Po hodinke sa mu
to konečne podarí, no tie však vzápätí
spadnú, rozbijú sa a poškodia aj podlahu. Keď to vidí manželka, pýta sa ho:
- Prosím ťa, Dušan, môžeš mi vysvetliť
prečo sa ti hovorí praktický lekár?
•••
- Pán doktor, myslíte, že si môžem ešte
aj v starobe užívať?
- Áno, dedo, ale iba lieky.
•••
Po vyšetrení hovorí babka lekárovi:
- Pán doktor, predpíšte mi to EKG, po
ňom sa tak dobre cítim.

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

Milan Kenda/ AFOROAFÉRY 1966
••Veľrybárskej lodi stačí uloviť sardinku. Všetko ostatné závisí od kapitánovho hlásenia.
••Civilizácia natoľko pokročila, že zaživa pochovávame už len talenty.
••Stroskotanci sú vďačné kádre pre pirátske lode všetkých čias.
••Vlastný hrob si kopeme spravidla na vyvýšenom mieste.
••Pre hypochondra je smrť triumfom.
••Za vykoľajený vagón je vždy ktosi zodpovedný, za vykoľajeného človeka
nik.
••Existujú sex-bomby, ktoré už zneškodnili viacerých pyrotechnikov.
••Ľudožrúti venujú človeku pozornosť aspoň po smrti.
••Ostré lakte sa zvyčajne ukrývajú v perfektne ušitom obleku.

Najmúdrejšie predsavzatia

Do tej istej rieky dvakrát nevstúpim!
nech si môžem ďalej tiecť.
Vôbec nie som poverčivý
Ja som iba neplavec!
Druhému nekopem jamu,
nebojte sa ani vy,
vôbec nie som poverčivý,
ja som iba lenivý!
Nebojím sa čiernych mačiek,
ľavou nohou vstávam zas,
ja neverím na povery,
prepáčte mi prosím Vás.
Ako sme sa tesne pred zadaním časopisu do tlače dozvedeli, Ladislav Belica, autor textu aj kresby, zomrel v Trenčíne po dlhodobej ťažkej chorobe. Pripomenieme si ho v nasledujúcom čísle Bumerangu.
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Blandína pre B
umerang:
- Milujem svo
j mobil. Nikdy
sa
ma nepýta, ko
ľko mobilov so
m
mala pred ním
.

Cestná kontrola

Pliaga
Schúlim sa zaránky
Hmla ma dnes neschová.
Pobledlé baránky
Leje Boh z olova.
Olovo z kokily
Vplaví sa do uši.
Prehltnem… po chvíli
Hrdlo mi presuší.
V nose je hnusu dosť
Pre štyri choboty.
Vírus je vrtichvost,
Telo mi prepotí.

Policajt zastaví auto s manželským párom a hovorí:
„Prekročili ste rýchlosť.“
Manžel: „Nie, ja som bol na kontrole, upravili mi tachometer, viem určite, že som išiel pod 50.“
Manželka: „Prosím ťa, nevymýšľaj si, na žiadnej kontrole si nebol.“
Policajt: „Všimol som si, že že ste nemali zapnutý
bezpečnostný pás.“
Manžel: „To som ho len na chvíľu rozopol, lebo mi vypadol mobil a akurát som sa poň zohol.“
Manželka: „Prosím ťa, nevymýšľaj si blbosti, ty si pás
nikdy nezapínaš.“
Manžel: „Drž hubu!“
Policajt: „To sa vždy s vami takto rozpráva?“
Manželka: „Nie, iba keď je opitý.“

a

NOVINÁRSKE ŤAŽENIE

Ondrej NAGAJ

Vlado Kolesár

Zmáha ma námaha,
Objektív neostrý…
Rozum je donaha,
Svet sa mi prekostrí.
Doba je nevrlá,
Obruč ma omína –
Vtiera sa do hrdla
S chripotom angína.
Žerie ma zaživa,
Gniavi ma na lôžku.
Prstami obšívam
Deravú ponožku.

Čunkova medvědí služba

liky, kteří však tento okamžitě zamítli. Důvodem byl prý název
S velkým napětím sleduje prakticky celá republika putování pořadu, byť se jeví jakkoliv trefný: Sešlost Miloše Zemana.
medvědího samce po Valašsku. Chráněná šelma, která usmrtila
Na základe dohody o recijiž téměř dvě desítky ovcí, stále uniká svým lovcům a to i přes to,
procite publikujeme niektoré
že sám hejtman zlínského kraje požádal o její okamžitý odstřel.
materiály z českého humoristického časopisu SORRY.
Naše redakce oslovila jednoho z předních českých medvědologů
pana Míšu Baribala, který tvrdí, že důvodem nepolapitelnosti
hnědého chlupáče je fakt, že se v terénu pohybuje tzv. čunkovým
během.

Keby tak Adela
Alebo Etela
Telo mi natrela
A potom letela

Co takhle bílá Jawa 250?

Na metle…
Drago Mika

Ostatné noci
mávam bezsenné…
Už dlho nesníva
sa mi o sene.
Ľudo MAJER

Obrovskou vlnu vášní a emocí vyvolala nedávno odhalená socha
zpěvačky Věry Špinarové v její rodné Ostravě. Skulptura, na níž si
kultovní rockerka není absolutně podobná, se stala terčem ostré
kritiky především ze strany zpěvaččina syna Adama Pavlíka. Ten
požaduje její odstranění a v souvislosti s tím remixoval a přetextoval nejslavnější hit své matky, ve kterém dokonce naznačuje
jednu z možných variant likvidace sochy. Píseň ponese název:
Jednoho dne se skácíš.
Zeman není Nekuda
Poněkud zvláštní mediální monopol, který doposud vlastní na
televizní prezentaci prezidenta Miloše Zemana TV Barrandov,
chtěla narušit veřejnoprávní ČT. Na Kavčích horách proto vytvořili
koncept pořadu, který ve své podstatě vycházel z půdorysu někdejší veleúspěšné talkshow baviče Luďka Nekudy. Celý projekt
byl odprezentován představitelům kanceláře prezidenta repub-

na
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MARK TWAIN (1835 – 1910)
americký prozaik – humorista

Museli dať bábätku plienky,
keby sa posralo z verejnej mienky.

Hlavu mi trhajú
Hrdzavé šrapnely.
Z postele na malú
Ledva sa teperím.

nekdoty
podľa
becedy

Mark TWAIN napadol raz vo svojom
časopise istého burzového makléra
z New Yorku a ukončil svoju nekompromisnú polemiku slovami:
„Pán Smith nestojí ani za to, aby si
človek pred ním odpľul.“
Ten pisateľa okamžite žaloval pre
urážku na cti, a tak bol Twain nútený
uverejniť odvolanie. Urobil to však
originálne a po twainovsky.
„V článku, ktorý som uverejnil pred
tromi dňami na stránkach týchto
novín, som, bohužiaľ, napísal, že pán
Smith nestojí ani za to, aby si človek
pred ním odpľul. Odvolávam tieto
slová a tvrdím dnes pravý opak.“
•••
Istému americkému finančníkovi dali
príbuzní po jeho smrti vytesať na náhrobok nadpis:
„Tu odpočíva Harry Harrison, poctivec a dobrý človek.“
Zastavil sa pri tomto hrobe Mark
TWAIN a smutne pokrútil hlavou:
„Chudák starý Harrison, ani po smrti
nebude mať pokoj. Nechápem, prečo
ho tu pochovali s dvoma úplne neznámymi ľuďmi.“
•••
Mark TWAIN bol niekedy veľmi roztržitý. Napríklad raz, keď bol pozvaný
k pani Harriel Beecher-Stoweovej,
autorke známej knihy Chalúpka
strýčka Toma, zabudol si vziať golier
a kravatu. Keď sa vrátil domov, všimla si tento spoločenský nedostatok
jeho pani a poriadne ho vyhrešila.
Mark Twain teda vzal golier a viazanku, zabalil ich do krabičky a poslal to
s patričným ospravedlňujúcim lístkom pani Beecher-Stoweovej.
Mark TWAIN mal priateľa kritika, ktorý ho aj napriek veľkému a vernému
priateľstvu vždy bezohľadne strhal.
Jedného dňa sa v novinách objavila
správa, že kritik zomrel.
Na druhý deň sa ukázalo, že správa bola falošná. Twain však napriek
tomu poslal priateľovi telegram:
„Noviny oznamujú vašu smrť – stop –
neverím tomu, ale rád by som dostal
potvrdenie tej správy – Mark Twain.“
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Manželská hádka

On: Prosím ťa, neštvi ma, lebo vo mne prebudíš zviera!
Ona: Hádam si nemyslíš, že sa zľaknem somára!
a:
Lekár sa pýta pacient
ť?
- Kedy ste prestali pi
ť
ie
vid
l
- Keď som zača
svoju svokru dvojmo.

Na úrade práce sa pýtajú uchádzača:
- Čo by ste chceli robiť?
- Scel bi som lovic sloni vof Tatroch.
- Ale veď v Tatrách žiadne slony
nežijú.
-Šak zato som ňezamestnani.

Marcel Krištofovič

JARNÉ VYCHYTÁVKY

••Najväčšiu zásluhu na príchode jari majú nepochybne klamári. Tí totiž
cigánia, až sa hory zelenajú.
••Kde nechodí slnko, tam majú zle nastavenú televíznu anténu.
••V zmysle hesla Bližšie k prírode sa na slovenských lúkach začínajú
čoraz častejšie pásť aj silikónové kozy.
L. Ech

FIKTÍVNE VYJADRENIA NAŠICH POLITIKOV

ŽelezniČné uzly laca tormu

Šaňo vidí Fera
ako stojí nad
kanálom
a hádže do neho
peniaze.
- Preboha, čo to
robíš?
- Ale, spadlo mi ta
m euro.
- Tak načo tam há
džeš ešte ďalšie?
- A čo si myslíš,
že tam poleziem
po jedno
euro?

••Richter: Ani počas snehovej kalamity by nemal viaznuť sociálny dialóg.
••Pellegrini: Niekedy mám dojem, že poslanci chodia do parlamentu iba
lamentovať.
••Lajčák: Od EÚ si nedáme rozkazovať. Stačia nám odporúčania.
••Fico: Pripadám si ako herec z filmu Sám vojak v poli.
••Kiska: Netreba sa ničoho obávať. Chudobu si hravo ubránime aj pred
teroristami a migrantmi.
••Matečná: Veľa toho zorieme aj mimo agrotechnických termínov.
••Sulík: Sloboda a solidarita sú mi blízke. Veď dnes sa môže každý bezdomovec slobodne rozhodnúť pre akýkoľvek kontajner.
••Érsek: Nám zemetrasenie nechýba. I tak padá jedna firma za druhou.
••Flašíková- Beňová: V EÚ a na Západe je to tak. Zákony neplatia pre
tých, čo platia.
••Čaputová: Čo sa čudujete? U nás vládnu mimovládne organizácie.
••Mikloško: Zdá sa, že nám už nepomôže ani svätená voda.
Milan kupecký

ROZPRÁVKA O VLKOVI A ZAJACOVI

Rozprávkový dedko sľúbil vlkovi a zajacovi splniť tri želania. Vlk
hovorí:
- Ja by som si želal mladú vlčicu, krásnu a chlpatú.
Stalo sa a dedko sa pýta ďalej:
- A druhé želanie?
- Tak ešte jednu krásnu, mladú, chlpatú vlčicu.
Stalo sa aj po druhýkrát a aj do tretice si vlk želal mladú, krásnu
a chlpatú vlčicu. Stalo sa a vlk odbehol so svojimi novými družkami do lesa. Na rade bol zajac a hovorí:
- Moje prvé želanie je nádherná mladá zajačica, druhým želaním
je aby som mal rýchle nohy a tretím aby bol vlk od tejto chvíle
impotentným.
I stalo sa. A o chvíľu sa v lese ozvalo žalostné zavytie: „No len
počkaj, zajac!“
Pohľad z druhej strany Tatier od Henryka Cebulu z Poľska

Poslal nám Milan Margicin z Bardejova

Čertovské obrázky Ľuba RADENU

VIII
DVOJTÝždeň

NA TENTO

Horúci čaj s citrónom nám
niekedy pomôže zahnať
chorobu i s lekárom.

RECEPT
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SVOKRIN TRDELNÍK
Potrebujeme:
•• 2 litre slnečnicového oleja
•• 500 gramov mladej cukety
•• 3 plné lyžice starej citrónovej šťavy
•• hubka na riad
•• 4 kg mirabeliek
•• 2 bravčové panenky
•• 1 hovädzí panic

anka

ndreja MIš

šA
…a Dere

Dobre padne športovcovi, keď mu funkcionár po zápase podá ruku. Najmä ak nie je prázdna / Ringo

DereŠ fedora vica

Majú to futbalisti ťažké. Tréner chce, aby hrali
priamočiaro a fanúšikovia kričia:
Ciky- caky- ciky- cak.!?
Stanislav VEREŠVÁRSKY

Štefan SCHICHMAN

GASTROANALÝZA A SYNTÉZA, KTORÉ CHCELI NASTOLIŤ
PRAVÉ PROBLÉMY SLOVENSKEJ KUCHYNE, ALE MAJÚ IBA
DLHÝ NÁZOV
Aj keď je tu jar a (ešte stále) mesiac knihy, čítať pri jedení sa nepatrí. Často je to však
jediný spôsob, ako zabudnúť na to, čo jeme. Čitatelia, narodení v znamení Rýb zjedia
všetko, čo sa položí na stôl a to má katastrofálne následky v podobe nadváhy. Odporúčanie: piť, a ešte raz veľa piť - vodu, minerálnu vodku, ťavy, nealkoholické pivo, ženatí svojej polovičke krv. No na druhej strane, lepšie je byť tučný a zdravý ako chudý
a chorý. Tak či onak, potrava, ktorú prijímame, obsahuje najviac vody. Aby sme urobili
vodu, potrebujeme všetko od H po O. V litri pitnej hádveó je napríklad 90 percent
vody, v litri mlieka je vody 87, v jablku 84 + červík ako bonus, a v skyve chleba 33 percent s r.o. No nielen chlebom je človek živý, hoci podľa Murphyho zákona dopredu nemožno s úspechom určiť, ktorú stranu krajca treba natrieť. V zmysle Jenningovho dodatku pravdepodobnosť, že chlieb padne na zem natretou stranou, je priamo úmerná
cene koberca. Ozaj, staré anglické porekadlo, že Boh nám dal potravu a čert kuchárov,
sa plne osvedčuje aj podnes a je vedecky dokázané, že kuchynská úprava dokáže
zbaviť náš jedálniček najcennejších zložiek výživy i rodiny. Viete, neviete? Sadnite si.
Na obed, keď každému v bruchu vyhrávajú Cigáni eventuálne Rómovia ostopäť alias
ostošesť, mne, keďže žeriem literatúru stačia nanajvýš vykostené zemiaky a kniha
slovenského románopisca, a na večeru zbierka ľúbostných básní a kalíštek čaju. Som
telesne až-až, ale duševne s dovolením dlhý, bystro až ďalekozraký a vzhľadom na
pertraktovaný marcový apetít štýlovo čistý. K marcovému menu pridávam ešte jeden
chod z Demokratov Janka Jesenského: „ Direktoro Rozvalid najal novú kuchárku, Žofiu. Hlásilo sa ich viac, ale táto bola najtučnejšia. Tvár mala ako chlieb s chutnou kôrou.
Do dverí sa nevmestila, musela ísť bokom, aj tak si musela vtiahnuť brucho. Dlážka sa
pod ňou prehýbala. Keď bola na povale, lampa vyskakovala a rodinné portréty živých
i mŕtvych sa roztancovali. To direktora zlákalo.“
Milí stravníci, náš čas vypršal. Vonku je mokro. Do zjedenia!

Pýta sa Magda Ru
da:
- Miláčik, som šk
aredá
alebo pekná?
- Oboje.
- Oboje? A to už
ako?
- No, si pekne šk
aredá.

Ako na to?
6 lyžíc najemno potlačeného ženšenu
zalejte 5 fľašami piva a namiesto repíka použiť vňať lykavca alebo kvet slezu a rozopnite elektrickú rúru. Postup
opakujte, až pokým spotrebujete ingrediencie. Po hodine dodajte vlasový
zábal. Podávajte s príborom.
Dobrú chuť vám naháňam!
Milovan CHACHAN,
srbský gastronóm v zábehu a.h.

Vof obchodze še Vinco pita predavački:
- Mace sir rokfort?
- Ta to co?
- Ta plešňivi sir, ňe?
- Ta toto ňemame, aľe zato mame
kolbasu rokfort, šunku rokfort,
atašidi rokfort, chľeba rokfort.

Radek STESKA

Milan LECHAN

JEDINÁ OTÁZKA

B A Č IKOVA
M u DROS c

Podľa čeho vof karčme
ziscime, či sme ešči
smedne? Podľa pohľadu do peňežeňki.

alebo

Vy sa pýtate,
my odpovedám
e

Otázku nám poslal
revolucionáramatér B.B. z Dedinky
pod Diaľnicou:
Nedávno sme s kam
arátmi zorganizovali protestný po
chod Za slušné Slovensko a upros
tred dediny
sme zašli do miestn
ej krčmy na
pivo a nejaké to polde
ci. Posedenie
prebehlo slušne a
bez náznakov
násilia.
Ale keď som prišiel do
mov, žena na
mňa začala vrieskať.
Myslíte si, že má nej
aký zmysel sa
spoločensky angažo
vať, keď človek zistí, že jeho sna
ha vychádza
nazmar?
- Ak je to tak, tak radšej
nevychádzajte z domu a protestné
pochody si pozrite doma v televízii.
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