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humoristicko-satirický dvojtýŽdenník

❶ poznáte nejakú (máte ne jakú 
vlastnú) definíciu humoru?
Myslím si, že humor dokáže život člo-
veku nielen okoreniť, ale aj osoliť či 
osladiť. Kyslá, horká alebo trpká chuť 
humoru zostáva v ústach len tým, ktorí 
ho sami v sebe nemajú a od cudzích ho 
prijať nevedia. Som presvedčená, že 
humor vie byť zrkadlom, v ktorom sa 
človek uvidí; vešiakom, na ktorý odloží 
svoj problém; čajníkom, ktorého nápoj 
ho osvieži…
Mám skúsenosť, že humor sa človeku 
nikdy nezunuje, pretože vie byť tvár-
ny: od smieškovania a vtipkovania, cez 
glosovanie a ironizovanie až po satiru 
a hyperbolu.
Humor umožňuje mnohým okúsiť ra-
dosť.
A platí to aj odzadu:
Radosť otvorená múdrosti ulahodí hu-
moru.
Sumárne povedané, domnievam sa, že 
sa dá žiť aj bez humoru, len je to omno-
ho ťažšie.

❷ Stala sa vám niekedy humor-
ná (veselá) príhoda, ktorá by 
mohla pobaviť aj našich čitate-
ľov?
Napadá mi zážitok, ktorý kedysi po-
bavil hlavne mojich študentov. Zostala 
som pred začiatkom hodiny uviaznutá 
vo výťahu na medziposchodí. Vrát-
nik, evidentne poučený podobnými 
situáciami, otvoril s pokojom Angli-
čana vonkajšie dvere a podal mi cez 
asi 40-centimetrový priestor v hornej 
časti výťahu kôš. Mala som sa naň po-
staviť. Dostala som sa tak do polohy, že 
vidím podlahu horného poschodia. Tak 
sa k vrátnikovi pridal jeho kolega. Na 
ich pokyn som vysunula ruky, za ktoré 
ma prácne šmykom ťahali cez spomí-
nanú 40-centimetrovú škáru von. Táto 
posledná fáza mojej cesty výťahom sa 
diala za hlučnej podpory fanklubu – 
mojich študentov.

❸ Ktorá oblasť spoločenského 
života je podľa vás najväčším 
inšpirátorom humoru?
Všetky oblasti, kde je narušená biosféra 
prirodzeného a korektného správania.

❹ Ak máte - mohli by ste nám 
prezradiť rebríček: 
a) najveselších politikov 
b) najsmiešnejších politikov?
Politiku sledujem minimálne. Všetky 
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VIOLA v Prešove

Ladislav BEliCA

inzertný kútik

Vymením názor, alebo 
čestne vrátim…

na slovensku je to tak:

Hovorí sa, že Jánošík bol zbojník, lebo bohatým bral a chudobným 
rozdával. Ale keď sa chudobným berie a bohatým rozdáva, to už 
nie je zbojníctvo, ale reforma.
Aký je rozdiel medzi tornádom a manželkou? Žiadny. Prichádza 
ako jemný vánok, no berie so sebou autá a domy.

Bigor

praktická rada
Deti najskôr naučte, mať čo najviac na účte.

Mikuláš JARáBEK

naČo odchádzaŤ

Trpezlivosťou
sme vo svete známi,
počkáme si a budeme
v EÚ celkom sami.

Eva JARáBKOVá- CHABADOVá

V občianskej vojne v Rusku bo-
jovali proti sebe bielogvardejci 
a červení. (Neskôr Červená ar-
máda) Sledujú dvaja takýto sú-
boj z kopca a jeden hovorí:
„Kto ich má rozoznať, veď všetko 
sú to Rusi.“
„Ako? Ty to nevidíš? Tí čierni vľa-
vo sú bieli, no a tí zelení vpravo 
sú červení.“

veriace 
slovensko
- Odzvonilo ateistom,
poviem stroho.
- Každý sa tu tvári,
že je Bohom…

Milan HODál

kolo
…kolo sa nám

polámalo
urobilo – bác!

Nevadí to,

veď my máme

o koliesko viac…
Ján HEiNRiCH
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Neposlušnosť, to je dar z nebies. Nie 
je daná hocikomu. Od malička počú-
vame zo všetkých strán, aby sme boli 
poslušní. Aby sme boli poslušní doma, 
pri stole, na ulici, v škole. A ani si nikto 
nedá veľa práce s tým, aby nám vy-
svetlil, koho máme vlastne poslúchať. 
Poslušní máme byť z princípu. Posluš-
nosť je akési synonymum dobrej vý-
chovy. Dokonca poslušnosť je akousi 
známkou usilovnosti (v škole), zárukou 
postupu (v zamestnaní). Teda poslušní 
by mali byť vo väčšine, aby svet ako tak 
prosperoval. Ale čo denne vidíme okolo 
seba. Samá neposlušnosť. Ľudia pre-
chádzajú cez cestu na červenú, sprá-
vajú sa arogantne voči úradníkom. Tí im 
to odplácajú. Neposlušní nezbierajú na 
chodníku či v tráve exkrementy po svo-
jich psíkoch. Bijú svoje deti, alebo sa bijú 
medzi sebou. Poškodzujú náš spoločný 
majetok a znečisťujú ho. Ťažko povedať 

či je to väčšina, ale určite veľká časť po-
pulácie, napriek výchove k poslušnosti, 
je neposlušná. Len si uvedomte, koľko 
je na svete rebelov. A pritom mnohí 
z tých, čo tajne rebelovali proti minulé-
mu režimu, už vyšli z anonymity, žiadajú 
uznanie, prípadne posty (pocty). A koľkí 
ďalší by nás radi presvedčili, že aj oni 
boli neposlušní. Majú dojem, že by to 
mohlo priniesť aj nejaké výhody. Fakt, 
že sa o nich v tom čase nevedelo, len 
dokazuje, akí boli prešibaní. A pritom 
pravda je, že nielen boli prešibaní, stále 
sú prešibaní. Práve táto kategória ľudí 
je stále zaujímavá. Je priam neuveri-
teľné, že aj dnes, v samostatnom, zvr-
chovanom, demokratickom a v jednom 
z najstarších národov (teraz už neviem, 

či v Európe, alebo dokonca na svete) sa 
nájdu neposlušní. Ani si neuvedomujú, 
ako si premrhávajú životnú príležitosť. 
Za boľševika mohol človek byť nepo-
slušný len voči boľševikovi. Načo by 
dnes mal byť niekto neposlušný len voči 
Smeru či SNS? Naopak, taká neposluš-
nosť sa u niektorých prejavuje práve 
poslušnosťou až servilnosťou. Skús-
te sa len lepšie pozrieť a identifikujte 
poslancov, ktorí prešli Verejnosťou proti 
násiliu, HZDS, SNS a dnes sú poslušne 
zakotvení v Smere. To je kategória ľudí, 
ktorí sú vždy z presvedčenia na strane 
víťazov.
Načo by mal byť niekto neposlušný 
voči dobre zakotvenej strane, načo by 
mal byť neposlušný voči parlamentu, 
alebo voči vláde. Veď dnes už je výber 
omnoho pestrejší. Taký neposlušník 
môže svoje ambície vybiť voči menším 
parlamentným alebo dokonca voči ne-
parlamentným stranám, voči novinám 
a novinárom. Pretože takáto neposluš-
nosť už nie je proti morálke, alebo proti 
dobrým mravom. Toto je už neposluš-
nosť existenčná. Môže hodiť nejaké to 
teplé miestečko, nejaký ten eurik, neja-
ký ten domček, či pozemoček.
Tak šups s tými neposlušnými (alebo 
poslušnými) do anekdoty:
Vedie si Fero Aničku za ruku, túli sa k nej 
a vraví: „Čo keby sme išli teraz k nám. 
Nikto nie je doma.“
Anička sa pozrie na hodinky a vraví: 
„No, neviem, ale ja som poslušné diev-
ča. Musím počúvať mamu. Tá mi vždy 
zdôrazňuje, že o ôsmej mám byť v po-
steli, tak sa ponáhľajme, je už trištvrte 
na osem.“

Píše Miroslav ViCO
Kreslí Fedor ViCO

slovník (takmer) cudzích slov

VneposluŠnosŤ
rebríčky v tejto oblasti má u nás doma 
na starosti môj otec. Je dôchodca, žije 
na Východe, kde nič nie je a ako jeden 
z mála jeho rovesníkov nefandí vládnej 
strane ani iným extrémistickým ten-
denciám.
Asi by som prívlastky v rebríčku po- 
opravila. Miesto veselosti by som dala 
duchaplnosť. Viem oceniť, ak ju politik 
má a aj vie prejaviť, je dôkazom jeho in-
teligencie a empatie voči okoliu. A ak je 
politik okoliu už len na smiech, pre nás 
ostatných je to dôvod na slzy.

❺ Máte obľúbenú anekdotu?
Mám… Viete prečo nemôžu účinkovať 
v ženskom zbore korytnačky? Pretože 
na gesto dirigenta, aby začali spievať, 
reagujú spravidla s jednodňovým one-
skorením.
❻ Stali ste sa niekedy objektom 
žartovania? Ako to na vás pôso-
bilo?
Stávam sa pravidelne, takmer denne, 
keď ľudia v mojom okolí zisťujú, čomu 
všetkému v reči počítačov a iných vir-
tuálnych zariadení nerozumiem.
❼ Je pre vás humor nevyhnut-
nou súčasťou života, alebo sa 
bez humoru pokojne zaobídete?
Som vo svojej podstate smutný človek. 
Tak to život zariadil. Práve preto je pre 
mňa humor životne dôležitou súčas-
ťou existencie. Zisťujem, že sa stále 
viac vraciam k tomu, čo som milovala 

v detskom veku a za mlada. Mám rada 
láskavý humor v kreslených rozpráv-
kach Zdeňka Milera, odvahu nonsensu 
v komédiách Vorlíčka a Macourka, kon-
verzačnú precíznosť v dialógoch dvo-
jice Lasica a Satinský, iróniu v divadle 
Járy Cimrmana… Z výtvarných preja-
vov obdivujem duchaplnosť karikatúr 
a mám rada umenie kabaretu. Dokonca 
aj v hudbe, ktorá je mojím odborom, sa 
teším prejavom humoru. Prichádzajú 
napríklad vtedy, keď sa hudba začne 
„pretvarovať“. Keď Prokofiev napíše 
symfóniu v štýle klasicistických postu-
pov, pričom do skladby vtipne zakom-
ponuje prvky, ktoré sú výlučne neklasi-
cistické, aby tak potvrdil, že sa len „hrá“. 
Je to sofistikovaná a vysoko intelektu-
álna hra - ovládať spoľahlivo remesel-
nú stránku umenia a vedieť ukázať, že 
stojím nad ňou, dokážem meniť pra-
vidlá, prinášam výnimky, pohrávam sa, 
koketujem. To sú tie fúziky pridané do 
úsmevu Mony Lízy.
❽ Chcete sa sám seba na niečo 
opýtať ? Ak áno, dajte si na svoju 
otázku aj odpoveď.
Nepýtať sa znamená žiť život so všet-
kým, čo prináša…

Ľubomír JUHáS

Peter GOSSANYi

Mladý ambiciózny advokát ces-
tuje autom na pojednávanie 
a zrazu sa ocitne pred nebeskou 
bránou. Svätý Peter mu otvorí, 
avšak advokát protestuje:
„Nerozumiem, veď som ešte 
mladý na to, aby som mal 
zomrieť. Veď mám len čosi po 
tridsiatke.“
Svätý Peter sa pozrie do spisu, 
listuje, listuje a hovorí advoká-
tovi:
„Nuž ako pozerám, tak pozerám, 
ale podľa toho, koľko hodín ste 
fakturovali vašim klientom, by 
ste už mali mať 140 rokov.“

Andrej MišANEK

doBroprajnosŤ
Stvorí autor verše, prózu, drámu.
Očuchnú ju kolegovia mladí, starí.
Radi sú, keď niečo darí sa mu.
Stokrát radšej, keď sa nepodarí.

Tomáš JANOViC

Na tlačovej konferencii sa pýta novinár 
ministra financií:
„Pán minister, z čoho ste vychádzali pri 
tvorbe nových daňových zákonov?“
Minister: „Z poslaneckého bufetu…“
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EUROFONDY

Tí čo tomu rozumejú, nech nám 
prepáčia, že sa ideme zaoberať ta-
kými banálnymi problémami, takou 
smiešnou až nedôstojnou vecou, 
akou sú peniaze.
Peniaze niekto má a niekto nemá 
a potom sú tu niekde peniaze akési 
fiktívne, pre nás smrteľníkov nepo-
chopiteľné.
My ako malá (Slovenská malá) 
strana nemáme dosah na peniaze, 
ktorými sa chceme zaoberať. Nie 
sme parlamentnou stranou a ani 
nevlastníme nejakú banku a práve 

preto, alebo práve o to viac nevieme 
pochopiť, že sú tu (podľa nás virtu-
álne) peniaze, na ktorých získanie 
netreba nič, len ich čerpať. Ak kto 
nečerpá, ten nemá. Každú chvíľu 
počujeme, že tu alebo tam nám 
(nám ako republike) prepadli nejaké 

peniaze z eurofondov, pretože sme 
ich nedokázali včas vyčerpať. Jed-
noducho hrôza.
A my, aj keď nie sme parlament-
nou stranou, chceme pre svoju 
vlasť niečo urobiť. Zarobiť nevieme, 
ale čerpať by sme hádam dokázali. 
A tak sme pre začiatok vo vlastných 
ateliéroch a dielňach skonštruovali 
čerpadlo na eurofondy. Ponúkneme 
ho niekomu dôveryhodnému, ktorý 
by zvládol pomocou nášho čerpadla 
(viď. nákres) eurofondy čerpať. My 
navrhujeme, aj keď na to nemáme 
nejaký vplyv, aby už konečne nie-
kto začal čerpať eurofondy až do 
vyčerpania. A ak to vyjde prosili by 
sme nejaké drobné pohodiť na pris-
tavený vozík (na obrázku vľavo) pre 
nás, pre Slovenskú malú stranu. Ale 
my sme ešte nepovedali posledné 
slovo. Stroj na čerpanie eurofon-

dov je len začiatok. Ak by to vyšlo, 
ponúkneme vylepšený, ale zatiaľ 
nefunkčný prototyp čerpadla rovno 
pre Európsku úniu. Aby aj tam videli, 
čoho je schopná jedna malá krajinka 
kdesi v strede Európy.

-mv-

UFÓNSKY pATRiARCHáT

Ufónky sú pod papučou,

spieval sokol v letku.

Na budúce aj my chceme

voliť prezidentku.

Z liSTU pRiMáTORKE

Šéfredaktor Bumerangu

nech Vám dlho žije

a pošle tiež „ZLATÝ SÚDOK“

aj do Ufónie.

uFoGramY
Tomáša M A J E R N Í K A

Fero MRáZ

správY
slovenskej 
malej 
stranY

Kresba zo súťaže Zlatý súdok: Roman JURKAS, ČR

pomáhaŤ a chrániŤ
Extrémisti zmlátili muža. Policajti stáli v plnej zbroji a celú bitku pozorovali. In-
špekcia ministerstva vnútra vyšetrovala, prečo nezasiahli. Ich odpoveď bola:
„Nevedeli sme sa rozhodnúť, či máme pomáhať alebo chrániť.“

dve vízie
Kým socialistický spisovateľ Fraňo Kráľ vo svojom budovateľskom románe 
BUDE AKO NEBOLO fantazíroval, že raz bude ako nebolo, čiže lepšie, dne-
šok ukazuje, že pri takej korupcii bude lepšie iba niekomu. Avšak na rozdiel 
od Fraňa Kráľa jeho socialistický kolega Peter Jilemnický v románe POLE 
NEORANÉ realisticky predpovedal, že v neďalekej budúcnosti budú naši 
ľudia brať európske dotácie na pole nielen neorané, ale doslovne prikryté 
asfaltom, čiže im bude ako nebývalo.

Ján GRExA

inzerát
Kúpim vilu od poslanca za cenu, ktorú uviedol 
v majetkovom priznaní.

Železňice
Co sce Slovák ešče více,

šak máme, máme železňice.
Ešče máme kolaje aj pražce,
staňice pro ludzí a né prasce.

Že občas horá dáké rušňe,
kolajisko neňi aspoň rušné.

Že vláček bývá neskorý,
od roboty ušporí.

Keho do teho co je potem,
v Radze majú oňi totem.
Tam sa šecko dopravuje,

tak co náš čovjek otravuje.

Proto pro vás radu mám,
ket nejde vlak si poraď sám.

Šíny ty sú furt na mísce
a k cílu dovedú ťa isto isce…

Ajnzboňák dedo Pejo

Miro ViCO

Zajtrajší deň je žiakom dnešného / N. N.
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- Zistil som, že v živote je lepšie rozdávať ako prijímať.
- Ó, vy ste humanista, alebo filantrop?
- Ale kdeže. Som profesionálny boxer.

Jarda KODýTEKPavel čiSáRiK

Jonášklub Praha, kresba Jiří SlÍVA

Doktor Herschwitz, rodinný lekár 
Marmorsteinovcov, telefonuje hneď 
ráno pani Marmorsteinovej: „Tak ako 
zapôsobil ten preháňací prostriedok, 
čo som včera predpísal vášmu 
manželovi? Koľkokrát bol včera?“
„Dvakrát, pán doktor!“
„Len dvakrát? To nie je možné!“
„Áno, pán doktor. Ráno od šiestej do 
dvanástej a potom od pol jednej do 
siedmej!“

• • •
Kohn sa dá ohlásiť u Rotschilda.
„Čo si želáte?“ opýta sa Rotschild 
odmerane.
„Ja mám taký nápad, ako by ste mohli 
ušetriť desať miliónov.“
„Ale čo? To je zaujímavé, hovorte.
„Vy ráčite mať slečnu dcéru, však áno.“
„To mám.“
„A chcete jej dať do vena dvadsať 
miliónov.“
„Áno.“
„No tak vidíte, dajte ju mne a ja sa 
pokojne uspokojím aj s desiatimi 
miliónmi.“

• • •
Známy antisemita vojde do krčmy 
a chystá sa objednať si drink. 
Keď zrazu zbadá v kúte sedieť 
ortodoxného žida. Otočí sa k čašníkovi 
a zakričí tak, aby to všetci počuli:
„Nalejte všetkým v tejto krčme podľa 
jeho želania, okrem toho žida v kúte!“
Keď čašník roznesie nápoje, pozrie 
sa na žida, ten sa usmeje a slušne 
poďakuje. Chlapík je rozčúlený 
a skríkne:
„Ešte jednu rundu pre všetkých, ale 
dupľovanú!“ A znova sa pozrie na žida, 
čo on na to. Ten sa opäť len usmeje 
a slušne poďakuje. Chlap sa otočí na 
čašníka:
„Počúvajte, objednal som dve rundy 
pre všetkých v tejto krčme, okrem toho 
žida, ale on sa zakaždým len usmeje 
a poďakuje. Počúvajte, nie je on 
duševne chorý?“
„Nie,“ odvetí čašník, „toto je jeho 
krčma.“

Riaditeľ väznice si dá nastúpiť 
nových trestancov a vysvetlí im, že vo 
väzení sú rôzne dielne a každý väzeň 
má možnosť prihlásiť sa do takej 
pracovnej oblasti, ktorú ovláda.
„To je výborné, pán riaditeľ,“ hlási sa 
Abeles. „Ja by som chcel pracovať ako 
obchodný cestujúci!“

• • •
Blumenfeld dostal päť mesiacov 
za nejaké daňové podvody. Sedí už 
týždeň, keď mu dozorca hlási, že ho 
prišla navštíviť manželka. Blumenfeld 
na to:
„Prosím vás, pán dozorca, buďte taký 
láskavý a povedzte jej, že nie som 
doma!“

•Ž i d o v s k é
a n e k d o t Y

jan heinrich / spod ŠiBenice

Kat odsúdencovi: Tak, a zlom väz!
Pod šibenicou: Len nevešajte hlavu!
Jánošík: Mám vás na háku!

Mexická slúžka žiada svoju pani o zvý-
šenie platu. Tá sa veľmi nahnevá, a je 
rozhodnutá si s ňou pohovoriť.
Pani: „Maria, z akého dôvodu chceš zvýšiť 
plat?
Maria: „Poviem vám to, seňora, mám na 
to tri dôvody. Ten prvý je, že žehlím lepšie 
ako vy.“
Pani: „Kto povedal, že žehlíš lepšie ako ja?“
Maria: „Váš muž mi to povedal“.
Pani: „Naozaj?“
Maria: „Druhý dôvod je, že som lepšia 
kuchárka ako vy.“
Pani: „Nezmysel. Kto povedal, že si lepšia 
kuchárka ako ja?“
Maria: „Váš muž to povedal.“
Pani (už veľmi podráždene): „On to vážne 
povedal?
Maria: „Tretí dôvod je, že som lepšia v po-
steli ako vy.“
Pani (je veľmi rozčúlená a precedí cez 
zuby): „To tiež povedal môj muž?“
Maria: „Nie, seňora… to povedal záhrad-
ník.“
Pani: „Tak o koľko by si teda chcela zvýšiť 
ten plat?“

Ján GľONDA

(franc. pour féliciter) je 

v spojení s letopočtom 

skratka blahoprajnej 

novoročnej formulky. S láskavým do-

volením autorov pokračujeme v pub-

likovaní týchto malých súkromných 

dielok (a donedávna i celkom intímnych 

s provokatívnym obsahom, ktoré autori 

do redakcií radšej ani neposielali), ktoré 

si od nepamäti vymieňajú medzi sebou 

známi na sklonku uplynulého roka. Od-

kedy však funguje internet, tak v poš-

tovej obálke už iba zriedkavo. Ak teda 

máte vo svojej zbierke vtipné alebo 

inak zaujímavé novoročenky, ktoré by 

mohli zaujať aj našich čitateľov, prosí-

me o ich zaslanie do redakcie.

PF

Ondrej ZiMKA

Bruno HORECKý

planimetria
Zbytočne čakám… Nepozveš ma

Návštevu na do tvojho sna
A v mojom sne som s tebou driemal

Bola si moja odvesna

Ja som bol obsah nad preponou…
Dlho sme príklad riešili

Oktáva mala sedem tónov…
Visela si mi na šiji

Vrcholy C – D potom A – B
Spojila čiara na dlani

Plavili sme sa na korábe
Rozvlnil vietor volány

Volány vĺn na bielej pene
Kružnica mala jeden stred

Po bludnom kruhu loď sa ženie
Plávame nahí zadom vpred

Bola si moja dotyčnica
Spájal nás iba jeden bod

Na slizký gél sa slimák prisal
Pritiahol blesky bleskozvod

Náhle si uhla v pravom uhle
Spojili sa nám vrcholy

Uvoľnil som si telo stuhlé
Kĺzali sme sa údolím

Nahorklú kôrku na pahorku
Pohltil štvorec úkosom

V indexe som si našiel štvorku
Štvorky sú krásy prínosom

Úsečka, priamka, spätná väzba…
Oplatiť načim návštevu

Do môjho sna si bosá vliezla
Dnes bude v tvojom randevú

Drago MiKA

Peter GOSSáNYi
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Servírovala mu jídlo
na černé koncertní křídlo.
Byť byl hudební skladatel,

choval se jako kazatel.
Měla prý v Boha věřit
a se vším se mu svěřit.
V patách se jí ploužil,

po inspiraci toužil.
Dala mu odpověď strohou

- kopla ho zadní nohou.

Stretnú sa dvaja známi a jeden vra-

ví:
- Počul som, že nechceš inteligent-

ný mobil.
- A načo, keď mi volajú samí blbci ?!

Hovorí suseda susedovi

- Pan sušed, dzvere do mojej cimri 

budu ňeška v noci otvorene.

- Ta ľem dajce pozor, paňi sušeda, 

abi sce ňeprechladľi.

- Deži, požičaj mi sto eur.

- Aľe ja mam ľem pejdzešat.

- Dobre, tak daj pejdzešat a pejdze-

šat mi budzeš dlužni.

Babka s dedkom sa chystajú na 

prechádzku. Babka vraví:

- Starký, mám si vziať podprsenku?

- Len si ju vezmi, vonku je blato.

Rasťo ViSOKAi

Som rýchly a vytrvalý. Rýchlo sa unavím a dlho mi to vydrží / A. Nonym

Pre Bumerang: Konstantin KAZANCHEV, Ukrajina

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 1968
 • Veľký človek sa môže bez rizika úplne vystrieť až v márnici. • Najľahšie možno zablúdiť so sklonenou hlavou. • Zlaté sošky bohov leštia strážcovia popolom z reformátorov. • Dôkladne ho vyšetrovali. Kládli mu odpovede. • Necíti sa byť vinný. Bil iba tých, ktorí už nič necítili. • Spomienka na totalitu: Tvrdo vytkol svojmu synovi buržoázny pôvod.

Vlado MEšáR

Marcel KRišTOFOVič

aForizmY milana kupeckého
•	 Mesiac je preto taký bledý, lebo sa túla po nociach.
•	 inovované príslovie: Nekričte hop, kým nemáte parlamentnú väčšinu.
•	 pri zvyšujúcich sa cenách  je priam povinnosťou predavačiek usmievať sa 

na zákazníka.
•	 Anjel je človek, ktorý nestihol prejsť cez cestu.
•	 Ešte šťastie, že prestrelky v našom parlamente sú zatiaľ iba slovné.
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ŽreBovateľný verŠík s dphSlovenské mamičky, pekné decká máte, bo im pred spánkom z Bumerangu čítavate. Hop, cup, tralala.
MARK TWAiN (1835 – 1910)
americký prozaik – humorista

Keď sa raz Mark Twain zotavoval na vi-
dieku, pozvali ho na farmársku svadbu. 
Ženích mal už vyše sedemdesiat rokov, 
ale nevesta ešte ani dvadsať. Mark 
Twain sa zamyslene pozerá na dvojicu 
a potom pošepne susedovi:
„Vidíte, toto je zrejme svadba z lásky!“
„Ale pri tomto vekovom rozdiele?! Skôr 
to bude manželstvo z rozumu.“
„Vylúčené!“ povedal Twain. „Nevesta je 
vo veku, keď ešte rozum nemá a žení-
cha rozum už dávno opustil!“

• • •
Je ťažké dostať sa k srdcu boháča – 
má nad ním svoju peňaženku.

• • •
Mark Twain často nadával. Manželka 
ho chcela od toho odnaučiť a tak mu 
poradila, aby si po každej nadávke vzal 
do vrecka kamienok. Onedlho sa Mark 
Twain vrátil domov s plnými vreckami 
a vraví:
„Ostatné vezie za mnou nákladné 
auto!“

• • •
Mark Twain počúval raz veľmi dlhý 
prejav. Keď rečník skončil, zašiel Mark 
Twain za ním a slušne mu povedal:
„Počúval som vás, ale musím vám po-
vedať, že mám doma knihu, v ktorej je 
každé slovo z vášho prejavu.“
„To nie je možné,“ odvetil rozhnevaný 
rečník. „Rád by som tú knihu videl!“
„Dobre,“ povedal Mark Twain, „uvidíte 
ju.“
Nasledujúceho dňa dostal rečník – 
s pozdravmi od Twaina – veľký slovník.

• • •
Novinári sa opýtali slávneho americké-
ho spisovateľa Marka Twaina, či hrá na 
nejakom hudobnom nástroji.
„Stalo sa mi to len raz v živote,“ odvetil 
zvedavcom Mark Twain. „Ako chlapec 
býval som so svojím otcom v malom 
domci na brehu Mississippi. Jednej 
bezmesačnej noci zobudil nás zúfalý 
krik susedov: Povodeň! Povodeň! Otec 
rýchlo
vyhodil oknom skriňu, aby sa na nej 
zachránil a ja som ho na klavíri dopre-
vádzal.“

• • •
Marka Twaina požiadali o interview. 
Začal:
„Keď som bol ešte malý, povedal mi 
prezident Madison…“
Reportér ho prerušil:
„Ale, pán Twain, veď vy ste ešte neboli 
na svete, keď bol Madison preziden-
tom…“
Mark Twain sa usmial:
„Mladý muž, ste prvý novinár, čo opravil 
chybu ešte skôr, ako bola vytlačená.“

anekdoty
podľa
becedy

na T
na palici…

Zdá se, že to je nigdy nie kończąca się 
historia (v překladu do češtiny nikdy 
nekončící příběh).
Polské potraviny, které jsou nepoživa-
telné, zkažené, kontaminované, prostě 
špatné. Vezměme to namátkou. Tech-
nická sůl vydávaná za sůl jedlou, toxic-
ká tresčí játra, salmonela v polských 
piškotech a teď naposledy zkažené 
hovězí z nemocných a de facto umí-
rajících krav. To vše a mnoho dalšího 
„made in Poland“. Nejsem člověk, kte-
rý snadno podléhá nějakým davovým 
hysteriím a vcelku nerad vyslovuji 
nějaké unáhlené a kategorické soudy, 

nicméně v případě polských potravi-
nářských produktů, říkám zcela jasně 
a nekompromisně – nigdy więcej 
(překlad netřeba, doufám).
Mnou výše uvedené případy, a věřte, 
že to je jen zlomek všech polských 
prasáren, které se za poslední roky 
dostaly na naše stoly, jsou pro mě 
jasným signálem, že tohle prostě není 
náhoda. A nahlas tak říkám, co je pol-
ské, není pro mě.
A když o tom tak uvažuji, napadá mě, 
že nejbezpečnější bude neskončit jen 
u jídla. Například si nedokážu před-
stavit, že by mě v nejbližší době něk-
do dostal do divadla na Polskou krev. 

Osobně proti Oscarovi Nedbalovi sice 
nic nemám, ale co já vím, co to bude 
za krev. Také si nějaký čas nechám za-
jít chuť na jinak mnou oblíbený tanec 
polonéza a s Poloniem (radioaktivní 
prvek objevený Marií Curie-Sklo-
dowskou a pojmenovaný na počest 
její vlasti Polska) si už taky nebudu 
hrát, abych náhodou nedopadl jako 
agent Alexandr Litviněnko.
Skoro to vypadá, že všechno špatné 
a zkažené pochází z Polska. Teď nevím 
proč, jsem si vzpomněl na Varšavskou 
smlouvu. Nicméně je možné, že našim 
severním sousedům křivdím a že sku-
tečně jsou to jen souhry nešťastných 
náhod. Těžko říct, každopádně polský 
salám bych za to do ohně nedal. To už 
by bylo fakt hodně na patyku.

Vářka

Na základe dohody o reci-

procite publikujeme niektoré 

materiály z českého humoris-

tického časopisu SORRY.

Jozef STORiNSKý

kniha, ktorú 
si eŠte (hádam) 
kúpite
marián hatala: 
dva vorvane 
na dne vane
Ilustrácie – Petra ŠTĚTINOVÁ 
GOLDFLAMOVÁ
Vydalo vydavateľstvo Petrus,
Bratislava 2O19

Kniha česko-slovenskej dvo-
jice obsahuje 68 poetických, 
rýmovaných nonsensov, 
ktorými Marián Hatala voľne 
nadväzuje na ním zostavenú 
a z nemčiny preloženú anto-
lógiu „Nočný spev sardinky 
v plechovke“. Najnovšia au-
torova kniha „Dva vorvane 
na dne vane“ sprostredkúva 
priam samopašnú literárnu 
a výtvarnú hru, v ktorej sa 
rúcajú všeobecne zaužívané 
predstavy o mimojazykových 
a jazykových súvislostiach. 
V ktorej platia iné príčiny 
a nastávajú iné následky. 
Podľa Hatalu a Štětinovej 
Goldflamovej je svet ľudí, 
zvierat či kvetín miestom 
pre množstvo absurdít, para-
doxov a zdanlivých nezmys-
lov. Obaja ich odkrývajú so 
zmyslom pre humor a poéziu, 
pričom ich úsilie umocňuje 
nápadité grafické stvárnenie 
knihy. Kniha vychádza v edícii 
DVAJA v JEDNOM.

Pán Tučko a Pes

Tučko v dlani vôdzku mačká,
Psovi prikazuje a čká:

„Tu-čkaj, Pe-es, tu-čkaj, Tu-čka!“
Nuž Pes verne, hravo tu čká,

tu čká, tu čká, tu čká a čká...
Pé Es: Pre Psa je to hra-čka.

A utrum! A nutrum!

To trio nutrií v átriu, vnútri je.
Navonok vyzerá ako tri vnútrie.

Vnútria straší furt vnútriu, núti ju
nerušiť trojicu, zotrvať v átriu:

„Daj pokoj, nezdŕhaj. Správaj sa patrične!
Keď doješ, nutrične ľahneme na prične.“

maľovaný humor
Mestské kultúrne stredisko v No-
vom Meste nad Váhom
a autor vás pozývajú na výstavu 
obrazov a kresleného humoru
Vladimíra pAVlÍKA
Vernisáž sa uskutoční vo výstavnej 
sieni MsKS
v piatok 3. mája o 17. hod.

politici v karanténe

Politici v karantéňe,

rada jednej milej žeňe.

Enem né na Záhorí,

čovjek by sa zmátoril.

Treba zamknút hradňí kopec,

tam ich vejde celý kopec.

Prežijú tam v bufeťe,

o chlasťe aj o feťe.

dedo Pejo

Od mraku až k jasnej OblOhe

Rak zrazu zdvihol zrak a hľadel na zázrak:
v súmraku na vode hojdal sa riečny mrak!

Navzdory rozpakom rak mrakom zamykal,
hladinu rozčeril a videl samý kal.

Zázračne zmizli v ňom: riečny mrak, nebo, rak.
Rak z toho na dne bol. Ako vrak, neborák.

Možno dnes tuší už, že vlny nesú mrak,
zázrak je „nezázrak“ a súmrak „nesúmrak“.
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UpOZORŇUJEME 
najmä karikaturistov, že 24. ročník 
medzinárodnej súťaže kresleného 
humoru a satiry 
O BOMBUROVU šABľU
má uzávierku už 3. mája (rozhoduje 
pečiatka pošty).
Súťaž má dve kategórie a to do 
15 a nad 15 rokov veku autora.
Súťažné práce s označením:
„O Bomburovu šabľu“ 

môžete poslať na adresu:
Technické služby, 
Rázusova 16, 
97701 Brezno.
Príp. informácie nájdete na: 
www.brezno.sk
Vernisáž výstavy vybraných prác, 
vyhodnotenie a odovzdanie cien 
úspešným autorom sa uskutoční 
v sobotu 1. júna v Synagóge na 
Štúrovej 11.

Čertovské oBrázkY ľuBa radenu

ŽelezniČné uzlY laca tormu

novodoBá rozprávka

Ide babička z lesa za Karkulkou do mesta a na 
zľadovatelom chodníku sa aj napriek veľkej opa-
trnosti predsa len pošmykne a spadne. Priskočí 
ku nej všadeprítomný Fico a pomôže jej vstať. 
Babička mu ďakuje:
- Synku, ako by som sa ti odvďačila?
- To je jednoduché, babička, stačí, keď mi vo voľ-
bách dáš svoj hlas.
- Ale synku, synku, ja som spadla na zadok, nie 
na hlavu!

princ a víla

Ide princ po lese a naraz vidí na ceste ležať veľmi 
sporo oblečenú krásnu vílu. Ako tak na ňu pozerá, 
všimne si, že na ňu poriadne praží slnko. Tak jej 
z vetiev urobil tieň a obdivne ju naďalej pozoroval. 
Naraz sa víla prebudí a hovorí:
- Pretože si bol ku mne taký milý, splním ti tri želania. 
Princ sa potešil a hovorí:
Budem mať len jedno želanie, ale trikrát.

Poslal nám Milan MARGiCiN z BardejovaJan TOMASCHOFF

• Okrem malín sme žiadne iné 
huby v lese nenašli.

•	 červ v jablku uvidí svetlo až 
vtedy, keď doňho zahryzneme.

• Mravec má taký jed, že keď nás 
poštípe, je to peklo.

•	 Medzi najkrajšie vodné rastli-
ny patrí losos.

• Cestovný poriadok potrebujeme 
na to, aby sme vedeli, koľko vlak 
mešká.

•	 Nákladný vlak nám slúži tak, 
že preváža náklady, ktoré sa 
nedajú poslať poštou. Vo va-
gónoch môžu byť kravy, ľudia 
a iné zvieratá.

• Lodný kapitán nesmie vedieť 
plávať. To má tú výhodu, že sa 
vyhne pokušeniu opustiť potá-
pajúcu sa loď ako prvý.

•	 Keď more zaženie loď na ska-
liská, tak sa rozdelí.

• Názov Tichý oceán je ešte z dôb, 
keď nejazdili motorové lode.

•	 Tankové lode prevážajú tanky.

Perličky
zo školy a okol

ia
VERšÍčKY
NA šKOlSKÉ
pERličKY
plávanie a topenie sú 
veľmi časté športy vodné. 
Slovensko už suchozemským 
štátom nie je cez povodne. 
priamka sa vždy rovno ťahá, 
kým nevzniknú ťahanice. 
Rekvizity povinné sú 
pre lekárov nemocnice. 
Vietor býva dolámaný, 
keď narazí na vetrolam. 
Robiť chyby školácke má 
žiakov učiť každá škola. 
Horiaca sa sviečka topí, 
kým sa neutopí celá. 
Od tabletiek na schudnutie 
priberieš, keď ich zješ veľa. 
Oteplenie globálne vždy, 
keď je glóbus v teple vzniká. 
Do dažďových pralesov sa 
nemá chodiť bez dáždnika. 
V autobusoch kontrolujú 
revizionisti lístky. 
Sovy, ktoré huhu robia 
pri mori sú humoristky. 
Svetlo sa aj vo vákuu 
pohybuje vzdušnou čiarou. 
Slnko vidieť nemôžeme 
bez slnečných okuliarov.

Jozef BilY

Jakub SUCHý

- Suseda, váš manžel bol na tom maškarnom plese za kráľa, však?
- To áno, ale domov sa vrátil ako prasa.

ZÚFAlý
Na peróne reve mladíkako pominutý,vlak mu pritom ufujazdillen o pol minúty.

Emília MOlčáNiOVá
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Aj boxer má niekedy súpera plné zuby. / Stanislav VEREšVáRSKY

:
humoristicko-satirický dvojtýždenník, príloha 
denníka Šport. Redakcia Fedor a Miroslav 
Vico. Grafická úprava: Fedor Vico. Počitačové 
spracovanie: Jakub a Bohdan Vico. Príspevky 

posielajte na tieto kontakty: e-mail: fedorvico@gmail.com, poštová adresa: 
Fedor Vico, Weberova 2, 080 01 Prešov. Informácie na pevnej linke: 051/77 31 474, 
mobil: 0904 225 701.

Najbližšie číslo 

časopisu Bumerang 

nájdete vložené v denníku 

šport

v sobotu 

4. mája

Jednou z najrozšírenejších 
chorôb je diagnóza

B a Č i k o v a
m u d r o s c
Nejedna nula še ohaňa 
čislami

s

jediná otázka
AlebO

VY sA pýtAte, 
MY OdpOVedáMe

Otázku nám poslal Miloš B. z Vrútok a okolia.
- Možno uvariť polievku z ničoho? Moja babka často tvrdí, že sa to dá. Vám by sa to podarilo?

Odpovedá Milan Lechan, gastrood-borník a spoluzakladateľ Bumerangu, nestály v názoroch ale stály spolupra-covník nášho časopisu:
- Prizrite sa lepšie vašej starej mame, možno je to starý otec. V týchto inten-ciách radšej nakupujem hotové, vulgo sáčkové polievky za babku. Na dedka si netrúfam.

ČiernY humor 
(pohrebné reči naostatok, 
naposledy, nakoniec)

… je dobre známy jeho kvalitný vzťah 
k zemi – a tá mu to iste odplatí tým, že ho 
nechá pokojne odpočívať vo svojom lone…
… tvoj odchod pokazil dnešné krásne po-
časie…
… bola vždy spoločensky upravená…
… narodil sa a zomrel. A to je, drahí priatelia, 
zákon prírody, proti ktorému zatiaľ nemô-
žeme nič robiť…
… budeš nám chýbať. Vždy, keď sme išli 
okolo, boli sme zvyknutí sa ti pozerať do 
okna…
… prázdny pohár nebol zmyslom jeho živo-
ta…
… ak bola požiadaná o čokoľvek, rada 
a poctivo všetkým vyhovela…
… bol taký prostý, ako jeho rakva…
… lúčim sa s tebou aj menom drobného 
hospodárskeho zvieratstva…

…a dereŠ andreja miŠanka
dereŠ Fedora vica

humor z internetu

Pavel TAUSSiG

RUSÍNSKE GUNDŽE 
(antistresová mňamka)

ingrediencie:
 • čakanka
 • 5 polievkových lyžíc
 • šťavel
 • tekutý mastný túž
 • artičoky
 • 3 antikoncepčné tabletky

Ako na to?
Vykysnuté cesto zbavte kôstok, na-
krájajte na kosoštvorce, na pomúčenej 
doske rukami premiešajte a nohami 
rozvaľkajte. Po chvíľke ticha veľkou na-
beračkou naklaďte na každý tanier hro-
mádky a pred konzumáciou sa rozlúčte 
s najbližšími.
Dobrú chuť vám naháňam!

Lech KÓšER, CSc.
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Pre Bumerang Dariusz DAMBROWSKi, Poľsko


