
AKO SME „VÁLČILI“ 
ZA SOCIALIZMU

A
K

O
 S

M
E 

„V
Á

LČ
IL

I“
 Z

A
 S

O
C

IA
LI

ZM
U

...a ako sme 
nakoniec 

„doválčili“...

M
ila

n 
K

up
ec

ký

M
ilan            K

up
ecký

ISBN: 978-83-8111-144-7



AKO SME „VÁLČILI“ 
ZA SOCIALIZMU

Milan Kupecký



AKO SME „VÁLČILI“ ZA SOCIALIZMU  Milan Kupecký

4

KTO SOM?
Už od detstva bolo mojou veľkou túžbou urobiť si 

meno. Neišlo mi o obyčajné meno, ktoré som dostal 
bez vlastného pričinenia do vienka hneď po narode-
ní, ale o dobré meno! Vlastne, čo to táram, veď v ži-
vote ani tak nejde o meno ako o priezvisko.

 Vždy som sa boril (a nie je tomu ináč ani teraz) ako človek bez protek-
cie. Ona síce vymrela, ale zanechala nám tu veľa nezaopatrených detí. Ke-
dysi sa to tak volalo múdrejšie a odbornejšie-socialistická známosť. Dnes sa 
to nahradilo klientelizmom, lobizmom a biznisom, prípadne show biznisom. 
Ba, častokrát si myslím, že som takmer bez šance. Istý čas sa mi darilo vtes-
nať sa do limitu, no prišlo k prestavbe, k rotácii kádrov, k prevracaniu kabá-
tov, odhlasovaniu defi nitívy opozície, a zostal som ako prst, sám. Sám ako 
vojak v poli, alebo lepšie povedané Slovák. Jediné, čo som doteraz, pretrvá-
vajúce z mladosti nestratil je elán a samozrejme nádej, ktorá umiera ako vždy 
posledná. Možno to tiež formulovať aj tak, že som sa stal veľkým dieťaťom, 
čo mi manželka dosť často pripomína 
ešte aj dnes, že som „ako malé dieťa“, 
„správam sa ako dieťa“, „rozumu mám 
sotva ako malý chlapec“, „nelíšim sa 
od kojenca“ a podobne. Mám však 
jednu veľkú, vzácnu vlastnosť-humor. 
A vraj ten, keď vás už opustia priatelia, 
manželka i všetci čerti, ten vás nikdy 
neopustí. Humor je u človeka vzácna 
vlastnosť, pretože aj jemu je iba zried-
kakedy do smiechu. I jemu sa nevyhýba-
jú každodenné starosti, strasti i bolesti. 
Už ako absolvent predškolského zaria-
denia som bol veselá kopa. Keď som na-
vštevoval ročníky v základnej škole, kto-
ré som musel opakovať (nie však kvôli 
aplauzu) bolo vždy okolo mňa „živo“. 
Triedna učiteľka ma za všetky humorné 
výstrelky posielala za trest do kúta, kde 
som ako sympatizant kresťanskej poli-
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tickej strany často kľačal v kúte a stal sa tak živým príkladom pre ostatných 
spolužiakov. Samozrejme, príkladom odstrašujúcim. Mal som všetky prívlastky 
najhoršieho žiaka. ktorý sedával v poslednej lavici, ktorému nechýbali ani so-
márske uši (niektorí spolužiaci, okrem uší na zošitoch a knihách, mali aj somár-
sky kašeľ) a zostávajúceho (samozrejme, proti svojej vôli, nedemokraticky-hoci 
som ako bez rozumu kričal „nechcem násilie!“) často po vyučovaní, takpove-
diac po škole. Náš triedny učiteľ (doteraz neviem prečo) sa mi vždy vyhrážal 
slovami: “Počkaj, ty lagan, však život ťa naučí!“ Tieto jeho slová som si zobral 
za svoje, a šup ho poza školu! Veď načože drať zbytočne nohavice. Neprekáža-
lo mi ani opakovanie niektorých ročníkov, veď napokon opakovanie je matkou 
múdrosti. Navyše dosiahol som vždy to, že po viacnásobnom opakovaní toho 
istého ročníka, po nastúpení do ďalšieho, som bol najlepším, najstarším a naj-
skúsenejším žiakom. Počas absolvovania vyšších tried ročníkov základnej školy 
som už potajomky fajčil, skúšal „trávu“, sem-tam si dal frťana, ráno som sa holil 
a mal občiansky preukaz, čo u spolužiakov vzbudzovalo rešpekt a autoritu. 
Školská klíma, pravdu povediac, mi bohvie ako nevyhovovala. Veď i štúdium 
na vyššej osobitnej škole, ktorú som absolvoval s viacerými budúcimi eštebák-
mi, som musel prerušiť zo zdravotných dôvodov. Akých? Nuž, učiteľ omdlieval 
vždy, keď ma uvidel. Mojím najobľúbenejším predmetom v škole bol elektrický 
zvonček. Na hodine matematiky, pri sčítavaní zlomkov, som sa cítil vždy ako 
polámaný. S obľubou som čakal na zlomok sekundy, ktorý oznamoval začiatok 
niektorej z prestávok, prípadne koniec 
vyučovania. Najviac som sa v škole ve-
selil, keď sme všetci žiaci počas hodiny 
matematiky, ako detektívovia, hľadali 
spoločného menovateľa. 

Musel byť dobre ukrytý, pretože sme 
ho márne hľadali počas celej dochádz-
ky na základnú školu, a dopočul som 
sa, že ho hľadajú dodnes. Dochádzku 
v ročníkoch základnej školy som musel 
predčasne ukončiť. Medzi moje obľú-
bené predmety v škole patrila aj teles-
ná výchova, konkrétne telocvik, hoci 
od cvičenia som bol oslobodený. Sú-
viselo to tak trocha aj s mojou fi xnou 
ideou a skrytou túžbou (čo ma pre-
nasleduje až dodnes) dostať sa me-
dzi „vyššie kruhy“. Neprekážalo mi, 
že som si občas poplietol koňa s kozou 
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a z telocviku, podobne ako zo sprá-
vania sa som mal na konci roka zlé 
známky, štvorky! Myslím na známky, 
nie na štvorky, ktoré nosili dievčatá 
ktoré boli tak zaujímavejšie a mali 
prednosť pred dievčatami, čo mali iba 
jednotky. Pre mňa osobne štvorky, 
hoci zo správania, bol úspech, preto-
že obe mi vylepšovali na vysvedčení 
môj celkový prospech. Svoju obrov-
skú fantáziu som vždy demonštroval 
na hodine slovenčiny, pri písaní dik-
tátu. Toľko chýb naraz, ako pove-
dala súdružka učiteľka, neurobí vraj 
ani šéf fi rmy, ktorý nemá sekretár-
ku. Podľa následnej opravy, to boli 
vždy iba dve malé chybičky, hoci 
v jednom slove. Avšak tak, ako som 
nezabudol na školu ja, nezabudla 
ani škola na mňa. Pri príležitosti 
rôznych, najmä školských výročí a sviatkov, som 
dostával stále na moju domácu adresu, rôzne pozvánky a blahoželania, za-
sielané spolužiakmi, vrátane učiteľov. Bolo to pochopiteľné, pretože som bol 
takpovediac večným študentom. Školskú dochádzku som absolvoval najdlhšie, 
vraj je hodná zápisu do Guinessovej knihy rekordov. V čase školskej dochádzky 
som bol rekordérom aj v počte vymeškaných hodín. Navyše som bol často 
stredobodom pozornosti, čo sa natrvalo zafi xovalo do hlbokej pamäti členov 
učiteľského zboru, vrátane školníka. Ten si ma asi pamätá najviac. A hoci už 
chudák nie je medzi nami, keď žil, vždy rád rozprával o mne viaceré príbehy, 
namiesto rozprávok svojim deťom a vnúčatám. Niektoré sú natrvalo vizuálne 
nahraté, proste takpovediac „zvečnené“ na rôznych elektronických nosičoch, 
vrátane dnešného internetu, ba dokonca archivované v školskej zborovni. 
Sú to pre mňa pekné a pre nich a školu nezabudnuteľné spomienky. Napríklad, 
ako som raz počas vyučovania vhodil dymovnicu a neskôr Semtex do rozpá-
lených kachieľ. Alebo ako som natrel kľučku na dverách a baganče školníka 
marmeládou, hoci nebol prvý apríl. Alebo tesne pred začiatkom vyučovania 
podložil triednej učiteľke pripináčik pod zadnú časť tela. Škola, s hrdým ná-
zvom V. I. Lenina sa ešte i dnes pýši tým, že som bol jej absolventom. Sám 
riaditeľ, ako som sa dopočul ešte i dnes viackrát nezabudne spomenúť moje 
meno v školskom rozhlase.
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KAŽDÁ MINCA
MÁ VŠAK DVE

STRANY
Bolo, i je to tak aj v mojom prípade, záškoláctvo a školská absencia (myslím 

vynechanie strednej a vysokej školy), zanechali na mojom IQ veľké vedomost-
né medzery. Prejavilo sa to najmä pri skladaní životných skúšok, konkrétne 
v zamestnaní. Môj nástupný plat bol taký nízky, že som sa musel častejšie kvôli 
jeho nízkemu stropu skláňať a keďže som nemal jediného závistlivca stal som 
sa v pracovnom kolektíve najobľúbenejším členom. V čase, keď by sa dala pre-
hrať moja výplatná páska, iste by vydala zo seba smutné melódie. Manželka mi 
nie náhodou, zhodou okolností počas vykonávania mojich manželských povin-
ností často prízvukovala, citujem: – nielen plat máš malý! 

Hovorí sa však, že každé zlo je na niečo dobré. Pri mojich nízkych nárokoch 
a kvalifi kácii som nebol nikdy nezamestnaný a zamestnávatelia, keďže sa na 
mne dalo ušetriť, doslova zvádzali o mňa boj. Ja som sa však s výškou pla-
tu, ktorá nedosahovala ani životné minimum neuspokojil a rozhodol som sa 
podnikať. Žiarivý príklad som našiel u suseda, ktorý sa od rána do večera 
motal vo fóliovníku. Avšak pre neho to nebolo hlavné zamestnanie, ale viac 
menej „fuška“. Tieto vidiny, okrem bledej závisti sa mi však napokon nepo-
darilo zrealizovať, pretože som od prírody tvor lenivý. Navyše, sa mi začala 
deformovať chrbtica od poklonkovania sa 
v styku s niektorými ľuďmi, pred ktorými 
som sa síce pokrytecky ukláňal, ale z duše 
som ich nenávidel. Začal som byť tvárny, 
bez vlastného názoru, čo ma privádzalo 
takmer do zúfalstva. A hoci práca bola pre 
mňa archaizmom a posledným zúfalým 
pokusom ako sa dostať k peniazom, sna-
žil som sa nájsť si zamestnanie. Nie prácu! 
Napokon som ukotvil v oblasti športu. Nie 
nadlho, a tak som prestúpil z ľahkej atletiky 
na ľahkú múzu. Mnohí moji priatelia usú-
dili, že mám talent hneď potom, ako som 
pred voľbami namaľoval na plagát takpo-
vediac čerta na stenu. Pri spomienkach na 
školu mi prišlo na um úspešné prispievanie 
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do školského časopisu Špendlík, kam som posielal zamilované básne, najmä 
v čase puberty. A tak bolo rozhodnuté! Najskôr som začal netradične, písaním 
anonymov do rôznych redakcií, čo však netrvalo dlho, pretože som sa nedočkal 
odpovede a ani honoráru. A tak som sa prihlásil na konkurz redaktora, od kto-
rého žiadalo vedenie redakcie plnenie rubriky Čierna kronika.

Prijali ma a začal som s veľkým elánom, ktorý postupne ochaboval, najmä 
preto, že kriminalita ustupovala až sa napokon vytratila a rubriku museli zrušiť 
pre akútny nedostatok príspevkov. Rubrika síce zanikla, avšak po skončení stáže 
v redakcii známosti mi zostali. Odrazovým mostíkom v pokračovaní publikačnej 
činnosti bolo uverejňovanie vlastných básnických prvotín v redakcii Repné listy, 
kde som musel zaslať svoj životopis v žiadosti o prijatie, ktorý predkladám:
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ŽIVOTOPIS (TOTALITNÝ) 
AUTORA, ALEBO 

AJ HUMORNE LADENÉ

CURRICULUM VITAE

„Už od útleho veku som inklinoval k socialistickému internacionalizmu a sve-
tovému proletariátu. Podobne ako väčšina slovenských velikánov, najmä spi-
sovateľov, pochádzam z chudobnej rodiny a trel som biedu. Ako chlapec som 
chodil bosý a tak miesto topánok ma utláčali fabrikanti, ktorí ako sa to recituje 
aj v istej revolučnej básni - „nám otŕčali bruchá!“ Hoci červená farba ma príliš 
nefascinovala, nedokázal som ani v krízových rokoch zatajiť svoj pôvod a naj-
mä počas klamstva som sa vždy červenal. Dokonca aj nos mám červený, lenže 
nie od politického presvedčenia, ale od chlastu. V predpubertálnom veku, pri 
rozhodovaní či ísť na malú alebo veľkú stranu, som sa rozhodol vstúpiť do tej 
veľkej, čo mi neskôr moji neprajníci vyčítali provokujúcimi poznámkami, že som 
mal vstúpiť radšej do niečoho iného. Lenže ja viem svoje. Teraz by som rád 
vstúpil do nejakej zaostávajúcej politickej strany, lebo vo vedúcej som už bol.

Vedúca strana, v ktorej som bol istý čas a ku ktorej som inklinoval, združovala 
nás chudobných proletárov a bola našim predvojom. Usilovala sa o beztriednu 
spoločnosť a priznám sa, nám čo sme boli pri lopate sa do učenia veľmi nechcelo. 
Občas sme si mohli podriemať na nejakej schôdzi a dopriať si aj kus obloženého 
chlebíčka alebo v lepšom prípade vysmážaný rezeň. Prozaický bol môj vzťah 
k priateľovi najvernejšiemu - Sovietskemu zväzu. Zvlášť mi imponovala Anna 
Proletárka a Syn pluku. Istý čas som pátral aj po stopách neznámeho vojaka. 
A hoci plešatí ľudia mi neboli nikdy príliš sympatickí, priam som sa zamiloval 
do Vladimíra Iljiča. Vybozkávať sa do sýtosti mi umožňoval častý príchod dru-
žobných delegácií k nám, najmä potom, čo som sa vyšplhal na stranícku funk-
ciu. Saratov bol po Dunajskej Strede druhou zahraničnou oblasťou, ktorú som 
kedy v živote navštívil. Možno aj preto ma moji stranícki kolegovia z VUML vo-
lali svetobežníkom. Mal som tiež príležitosť navštíviť leninovo mauzóleum, ško-
da len, že sa mi nenaskytla príležitosť vystreliť si z Aurory, z ktorej si dnes strieľa 
kde-kto. Keďže som takmer celý svoj život presedel na schôdzach, zanechalo 
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to stopy na mojom zdraví, 
ako profesionálna choro-
ba z povolania. Napríklad 
od častého hlasovania 
som mal pravú ruku sil-
nejšiu a od sedenia som 
získal zlatú žilu. Je to je-
diný môj poklad, ktorý 
žiaľ, na rozdiel od tvr-
dej meny, som nemohol 
uložiť do Švajčiarskej 
banky. Od neustáleho 
poklonkovania mám 
zdeformovanú chrbti-
cu a občasné poruchy 
racionálneho myslenia. 
Najviac ma na prísluš-
nosti k rodnej strane 
fascinovala fi xná idea 
o šťastnej budúcnosti, 
s ktorou som kráčal 
dovtedy, kým ma ne-
opustila. V živote som 
priam nenávidel pro-
tekciu, úplatkárstvo 
a triedneho nepriate-
ľa. Kým s protekciou 
a úplatkárstvom som 

sa stretával takmer na každom 
kroku, triedneho nepriateľa, podobne ako lietajúci tanier, či Yetiho som nikdy 
v živote nevidel. Veľmi som sa rozhneval aj vtedy, keď mi rodná strana pridelila 
protekčne garzónku, na ktorú som netrpezlivo, v intenciách straníckej disciplí-
ny, čakal dve päťročnice, kým predtým som býval u starej mamy vo Svrčinov-
ciach a priživoval sa z jej starobného dôchodku. Bol to tiež jeden z príkladov 
správnosti našej sociálnej politiky. Spoločnosť, ktorú som pomáhal budovať, 
mi za to umožnila čerpať nenávratnú pôžičku a splácať televízor z multiservi-
su. Medzi socialistické vymoženosti patrilo aj pravidelné poisťovanie sa proti 
požiarom, lacnejšie stravovanie v závodnej jedálni, rekreácie cestou „eróhá“ 
a ďalšie, ako napríklad najesť sa dosýta vlašského šalátu v podnikovom bufete. 
Za to všetko sa odo mňa vyžadovalo, okrem straníckej disciplíny, iba platenie 
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členských príspevkov, čo bolo vždy dôležitejšie ako napríklad platenie nájom-
ného. Najviac ma trápi, že zahnívajúci kapitalizmus už nedobehneme. Ani vte-
dy, ak by sa rozhodol ísť nám oproti. A tak nám zatiaľ asi nič iné nezostáva iba 
zostať v tej spoločnej Európe.

Ktovie, ako nám konzervatívnym Slovanom a Kresťanom v tej spoločnej 
Európe bude? Pri vstupe sa na nás pozerali ako na ľudí s holým zadkom? Škoda 
len, že sme za tých vyše štyridsať rokov budovania socializmu nasledujúcich 

ďalších tridsať 
rokov po pre-
vrate, nedoká-
zali s tými ka-
pitalistami a im
p e r i a l i s t a m i 
uhrať aspoň 
remízu, keď 
už sa nám ne-
podarilo nad 
nimi zvíťaziť.“
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Po nástupe do Rep-
ných listov, som okrem 
veršovačiek písal aj krát-
ke spomienky najmä 
na mladosť a školské 
roky, a rôzne iné kle-
bety. Výpiskami z den-
níkov a pamätníkov 
z mladosti tak postup-
ne uzreli svetlo sveta 
všetky čertoviny, ktoré 
som kedy napáchal. Za-
meral som sa aj na po-
litiku, ktorá je pánskym 
huncútstvom a zároveň 
zábavou, najmä keď 
som parlament vykres-
lil ako cirkusové šapi-
tó. Čitateľov pribúdalo 
na radosť redakcie, 
ktorej sa rapídne zní-
žila remitenda. Ľudia 
sa išli priam potrhať 
o tento bulvárny den-
ník, ktorý ma ako pred-
chádzajúceho bez-
domovca zamestnal. 
No časom, keď priš-
la kritika na môj humor a najmä satiru zhora (nemyslím na nebeskú bránu), 
majiteľ po niekoľkých vyhrážkach od výpalníckej mafi e mi nastavovanie ta-
kéhoto zrkadla politikom, zakázal. Avšak naďalej, popri mojej hlavnej nápl-
ni vyžadoval odo mňa aj písanie kritických materiálov, nie však na politikov, 
podnikateľskú mafi u a ľudí, ktorí ho fi nančne kŕmili, najmä inzerciou. A tak 

ĎALŠIE MOJE 
PÔSOBENIE
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som si vzal na mušku môjho bývalého spolužiaka, dnes úspešného privatizéra 
a podnikateľa, ktorý už po prvom príspevku ma ohrozoval streľbou z guľovnice 
a idúc povedľa našej redakcie vyplašil celý redakčný kolektív, vrátane majiteľa. 
Zaujímavé, že môj bývalý spolužiak viac toleroval moju kritiku na rozkrádanie, 
nezniesol však príspevky, v ktorých som uvádzal a odhaľoval, ako v škole odo 
mňa opisoval domáce úlohy a špáral sa v nose, čo pokladal za väčšiu osob-
nú urážku. Po zvážení a poznatku, že mám zmysel pre humor, presedlal som 
na písanie profesionálnej satiry a humoru. Túto úlohu som zvládol za pomo-
ci rekvalifi kácie, na čo mi úrad práce poskytol rozvojový dotačný príspevok. 
Táto činnosť mi sedela ako ušitá, pretože som človek jemnocitnej povahy a tak 
trocha aj romantik, a najmä inklinujem k humoru. Dedukujem to z toho, že sa 
mi ľudia smejú. Ako romantik som si pripadal hlúpo, keď raz padla nečakane 
v redakčnej miestnosti roleta a ja som myslel, že je zatmenie slnka. Prestal mi 
vtedy pracovať rozum, a začalo biť intenzívne srdce. Skladanie epigramov a af-
orizmov mi bolo veľmi blízke najmä preto, že som predtým krátky čas pracoval 
ako skladník v uhoľných skladoch. No nie je skladanie ako skladanie a najmä 
nakladanie. Svoje príspevky som písal tak emotívne, sugestívne a dojemne, 
že viacerí čitatelia tohto žánru, po prečítaní mojich výtvorov, zostávali dlho 
na mäkko. Až natoľko, že si začali rozumieť susedia v paneláku, ktorí predtým 
chodili nevšímavo vedľa seba. Ba podaktorí začali platiť dane a iné poplatky 
s radosťou. Mojim pričinením prišlo k fúzii slovenských a maďarských politic-
kých strán, čo síce ohrozovalo štátny záujem a suverenitu Slovenska, no zapáčil 
som sa susedom v Maďarsku a vedeniu Európskej únie, ktorá mi poslala zopár 
eúr zo svojich fondov.

Môj vplyv na verejnosti, najmä emotívnymi príspevkami vyústilo do takých 
rozmerov, že susedské manželské páry sa navzájom navštevovali a to nielen 
v čase pracovného času, ale aj tajne. Vrcholom môjho novinárskeho povo-
lania bolo, že si už začali rozumieť aj novomanželia so svokrovcami, luteráni 
s katolíkmi a židmi, v politike sa bývalí komunisti spojili s kresťanmi, členovia 
strany s nepartajnými a maďarská SMK vstúpila do koalície so slovenskou SNS. 
Avšak, keď som začal kritizovať medziľudské vzťahy, úplatkárstvo a mafi án-
ske spôsoby, bolo zle nedobre. Následne som dostal zopár anonymných listov, 
ba aj demaršov s vyhrážkami, v ktorých ma ich horliví pisatelia rezolútne 
žiadali, aby som s písaním prestal. Poslúchol som, avšak až potom, čo mi 
neznámi páchatelia rozbili na mojom dome okná, podpálili chatu, ktorú som 
zdedil po dedovi a odmontovali na aute zaparkovanom pred domom všetky 
štyri kolesá.
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Posledný môj honorár, ktorý mi prišiel navyše s veľkým omeškaním, bolo 
5 eur, ktoré si svorne rozdelili manželka s poštárkou. Nezúfal som, pretože 
moje meno, i napriek 
čiastočným neúspechom 
sa stalo čoraz známejšie 
a populárnejšie. Po krát-
kej odmlke som pokra-
čoval v písaní ako autor, 
no pod články som sa
z opatrnosti podpisoval 
ako pseudonym. Moja 
opatrnosť sa mi stala 
vlastnou až tak, že na-
príklad vizitku som mal 
iba s iniciálkami mena, 
s vymysleným číslom 
telefónu a s falšovaným 
kontaktom na svoje 
bydlisko a SIM kartou. 
A hoci opatrnosť je 
matkou múdrosti, moje 
články i tak ľudia po-
znali podľa rukopisu, 
keďže som mal vy-
cibrený štýl rukopisu 
a tak nečudo, že ma 
znova objavili a spo-
znali. Neprotestoval 
som, najmä potom, 
čo sa môj renomova-
ný príspevok objavil 

PRÁCA VTEDY JE 
NEPOROVNATEĽNÁ 

S DNEŠKOM
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v žatevnom spravodaji a súčasne v obecnom rozhlase. V oboch som mobi-
lizoval brigádnikov na žatevné práce, pomocné práce v nezamestnanosti 
a spravodajský blok obsahoval tiež neplatičov daní, dlžníkov nájomného, inka-
sa a výživného, čo kvitovali najmä nenásytní exekútori. A tak sa moje miesto 
v spoločnosti stabilizovalo. Veď proti svojej vôli a presvedčeniu som kvitoval 
prijímanie utečencov, spoločnosť s agresívnym spolkom NATO a členstvo v Eu-
rópskej únii. Bol som tiež za legalizovanie inojakého partnerstva a hlavne nepo-
pieral som holokaust. Navyše, absolvoval som úspešne nadačnú stáž v Ameri-
ke, prestal som kydať hnoj na opozičnú prozápadnú vládu a úspešne absolvoval 
ďalšiu životnú školu - autoškolu a kurz pre nedisciplinovaných chodcov. Ďalej, 
čo si veľmi vážim, získal som neofi ciálne titul Humoris causa (pozor, nie Honoris 
causa). Skutočný titul, ktorý som si vycapil na vchodové dvere.

Mal som však z toho problémy, pretože susedia, ako aj iní ľudia sú závistliví, 
a vedia, že som okrem školy života neabsolvoval žiadnu školu. A tak ma do-
teraz vážne neberú ani susedia, ani moji známi, ba ani zdravotníci, konkrétne 
pracovníci psychiatrickej liečebne. Tak trocha závidím susedovi Janovi, pretože 
ten má, na rozdiel odo mňa, aspoň to svoje „JA“. Hnevá ma však, keď mi občas 
prídu na um múdre slová mojej starej mamy, ktorá mi často vravievala: „Chlap-
če, z teba nikdy nič nebude!“ A zdá sa, že mala pravdu. Nuž ale, čo tam po tom, 
veď stromy nikomu nerastú do neba a svetská sláva je i tak iba poľná tráva! 
I napriek tomu som sa pokúsil opäť o ďalší životný krok, o tvorbu zhrnutú 
do podoby krátkych literárnych útvarov - životných príbehov a humoresiek, 
ktoré vám, vážení priaznivci humoru a satiry, popri tomto totalitnom Curricu-
lum vitae v tejto publikácii predkladám…
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Výmena stráží po Nežnej nastala aj na politickej scéne. Bývalá vládnuca Ko-
munistická strana stratila svoj monopol, vznikol demokratický pluralitný sys-
tém, politické strany, parlament, poslanci…Zhodou okolností do bývalej budovy 
KV KSS, kde sídlila aj naša redakcia, sa nasťahovali politické strany, konkrétne 
KDH a Most/Híd. Vyše desať rokov som chodil do priestorov tejto budovy, re-
dakcie Hlas ľudu ako vysunutý redaktor minimálne dva razy v mesiaci. Tu som 
popri krušnejších redakčných chvíľach zažil aj veľa humorných zážitkov, o ktoré 
by som sa chcel s vami, vážení čitatelia, podeliť. Predkladám vám teda zopár 
omrviniek z „ťažkého“ novinárskeho chlebíčka. Z ťažkého preto, že toto povo-

lanie rozmanité na zážitky 
prináša oveľa viac úskalia 
ako humoru. Túto skutoč-
nosť som si uvedomil krát-
ko potom, čo som absol-
voval ako novinársky elév 
stáž v Bratislave na listo-
vom oddelení, ktoré bolo 
označované aj ako praco-
visko čiernej roboty. Pre 
lepšie pochopenie, takú-
to stáž možno prirovnať 
napríklad k prvým dvom 
mesiacom po nástupe 
na základnú vojenskú 
službu. Na moje šťastie 
do tajov novinárčiny ma 
zasväcoval, dnes už ne-
bohý kolega, ktorý bol 
veľmi skúseným noviná-
rom a tiež dobrým člo-
vekom. Pri ňom nebolo 
ťažké získať zakrátko 
potrebné ostrohy a na-
hliadnuť pod pokrievku 
redakčnej kuchyne.

VÝMENA
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Keď som nastúpil pracovať do bývalého krajského denníka Hlas ľudu, kurio-
zitou bolo, že skôr ako šéfredaktora som spoznal istého pána Pšenku, ktorý bol 
vedúcim odľahlého bufetu pod bratislavskou hlavnou železničnou stanicou. Tam 
bola vždy prvá zastávka mnohých intelektuálov i pracovníkov straníckeho apa-
rátu, ba mohli ste tu stretnúť aj policajtov, hercov, športovcov a inú smotánku, 

ktorá do metropoly Slo-
venska cestovala denne 
za chlebom. Okrem toho, 
že sa tu podávala lac-
ná pálenka, človek sa 
podozvedal veľa no-
vého. Obísť Pšenku, to 
znamenalo dopustiť sa 
prinajmenšom takého 
priestupku ako nepo-
zdraviť šéfredaktora, 
alebo hlavného sekretá-
ra redakcie.

ZAČIATKY

 ŤAŽKÉSÚ VŽDY A VŠADE 
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Spočiatku som si nevedel dosť dobre predstaviť, čo je to sekretár v redakcii 
za funkciu. Až neskôr som pochopil, aké dôležité koliesko je to v súkolí redakč-
nej mašinérie. Konkrétne, vtedajší sekretár bol strašiak i boh v jednej osobe. 
Boli dva druhy redaktorov: jedni čo ho navštevovali, a druhí čo sa mu najrad-
šej vyhýbali. Po uverejnení môjho aforizmu, ktorý poukazoval, že sekretár je 
na rozdiel od sekretárky drevo (nemyslel som konkrétne na neho) mal som 
odvtedy v redakcii, ako sa vraví, po chlebe. Stretnutia s ním, to bol vždy horor. 
Stoja za to a pokúsim sa ich raz, ak v zdraví dožijem, priblížiť v memoároch. 
V redakcii sme okrem bežných pracovných povinností absolvovali aj povinné 
tzv. „dežúrne“ služby. Neboli veľmi ťažké, najmä vďaka skúsenej ostrieľanej 
pracovníčke, ktorá poznala vnútorné i zahraničnopolitické udalosti lepšie ako 
niektorí naši politici vrátane nás redaktorov. Okrem toho, nebolo ťažké zapl-
niť noviny, pretože tlačová agentúra denne chrlila pre všetky redakcie doslova 
kvantá rôznych správ, pre čitateľov „ťažkých“ materiálov, nielen zo sveta, ale 
i z domova, či už to bolo obsiahle spravodajstvo z rôznych politických a štátnic-
kých návštev, referáty, reportáže, uznesenia a podobne. Neprekážalo, že články 
v novinách boli „ťažké“ až tak, že takmer vypadli čitateľovi z rúk, hlavne, že 
v nich nechýbali mená všetkých čelných predstaviteľov. Preto sa vtedy noviny 
vždy začali čítať odzadu, kde boli správy zo športu.

V službe som si osvojil aj niektoré dovtedy pre mňa neznáme termíny. Naprí-
klad, že „otvarák“ je vlastne úvodný článok a nie otvárač na fľaše, a že novinové 
zrkadlo nie je vecička, v ktorej sa usilujete nájsť svoju vlastnú tvár. Potom som si 
okrem písania, čiže zháňania materiálov po rôznych podnikoch a spoločenských 
organizáciách, zdravotníckych a iných službách, osvojil aj „naháňanie riadkov“ 
kvôli platu a odmenám, a tiež lepenie mesačných pracovných výkazov i ďalšie 
podobné záležitosti a náležitosti. Mimochodom, najťažšia „dežúrna“ služba, kto-
rú som absolvoval raz v mesiaci, bola vtedy, keď sa nič nedialo. Bolo to napríklad 
v deň po zdražení potravín a ďalšieho tovaru, kedy sa výjazdy čelných predsta-
viteľov nekonali, alebo počas tzv. uhorkovej sezóny. Vtedy sa novinové stránky 
zapĺňali tzv. vatou, inak povedané „kydákmi“, alebo rôznymi tzv. „potratovými 
materiálmi“, ktorým sa hovorilo v novinárskej hantírke šedé plachty.

SEKRETÁR, 
TO JE BUĎ NÁBYTOK, 

TENTORAZ TO BOL
DOBYTOK
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Stalo sa to v čase, keď sme sa ako redaktori stravovali v spoločnej jedál-
ni spolu s krajskými politickými pracovníkmi na Žabotovej ulici v Bratislave. 
Už nežijúci kolega redaktor, tiež vysunutý (hovorilo sa nám aj vyšinutí) ma po-
žiadal, aby som mu opečiatkoval stravný lístok na nasledujúci deň. Pretože on 
sa ponáhľal do služby, ktorú sme my redaktori z vidieka mali raz mesačne a ja 
som bol na odchode. Teda, mal som možnosť vybrať mu z jedálneho lístka buď 
rezeň alebo ryžový nákyp. Viem, že na úradnícky rezeň, nazývaný aj žatevný, 
bol podobne ako niekdajší aparátnici a ostatní kolegovia zvyknutý zo služob-
ných ciest. A ryžový nákyp priam z duše neznášal! Sladkosti mal rád, ako sa 
hovorí, keď sú u druhých susedov. A čože neurobí človek, pre svojho dobrého 
priateľa, navyše kolegu? A keďže sme obaja mali zhodou okolností aj zmysel 
pre humor, nuž tak som mu samozrejme opečiatkoval „dvojku“ - ryžový nákyp. 
Čo nasledovalo potom som sa od neho dozvedel až na druhý deň dopoludnia 
z jeho rozprávania cez telefón. Našťastie, jeho počiatočná zlosť už pominula 
a tak mi celý prípad podrobne vyrozprával.

Vraj keď sa postavil do radu na obed (mimochodom to bolo jedno z mála 
miest, kde aj politickí pracovníci stáli bez rozdielu funkcie v „šóre“) a videl ako 
stravníci odchádzajú od výdajného okienka s rezňom ako pol bravčovej hlavy 
na tanieri, a on mal, zistiac podľa jedálneho lístka objednaný ryžový nákyp, 
v duchu ma priam znenávidel, preklínal a nadával vo všetkých pádoch. Išlo ho 
priam puknúť od zlosti. No i napriek tomu celý príbeh skončil happyendom. 
Keď prišiel na neho rad, dočkal sa ďalšieho prekvapenia vo chvíli, keď mu ser-
vírka položila na podnos pred nos, rezeň. Spočiatku nevedel ako zareagovať. 
V tom okamihu bol šokovaný a zároveň postavený pred dilemu-vyjsť s pravdou 
von, alebo čušať a v tichosti nenápadne zobrať rezeň a sadnúť si k jedálnemu 
stolu. Keďže spočiatku si myslel, že servírka sa zmýlila. Napokon však prišlo 
rozuzlenie a pointa celého príbehu. Vydávajúca obedy pri okienku, vidiac ako 
zostal v pomykove a okúňal sa, ho oslovila: -Viem súdruh Košťány čo máte 
na jazyku, a čo asi chcete povedať...nezmýlila som sa...ale vy ste bol jediný 
z celého kraja, čo si objednal ryžový nákyp a tak sa to kuchárovi neoplatilo 
robiť…

 NEVYDARENÝ 
POKUS O ŽART
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„Prúser“ nie je slovenské slovo, no často sa používalo v novinárskom žar-
góne. Teraz sa tomu hovorí cudzojazyčne faux pas. Koľko ich novinár „stvorí“ 
do roka, ťažko vyčísliť, pretože nie všetky sa dostanú na svetlo božie. To plati-
lo vtedy a platí aj dnes. Vyskytujú sa najmä v podobe skreslených informácií, 
novinárskych kačíc a preklepov. Novinárovi sa to „zúčtovalo“ obyčajne hneď 
na druhý deň na redakčnej porade, alebo i neskôr po vydaní novín. A stalo sa 
to neraz nielen mne ale aj iným. Hodnotenie novín bolo na každodennej porade 
akýmsi seizmografom práce predošlého dňa za účasti všetkých členov redakč-
ného kolektívu. Keď sa do textu dostal takýto novinový škriatok, alebo napísala 
nepravdivá informácia, bolo to nepríjemné nielen pre redaktora, ale i redakciu 
prípadne aj tlačiareň. Uvediem príklad.

Raz sa mi „podarilo“ napísať namiesto vpred „vprd“ alebo namiesto vpadli 
„vprdli“, alebo iné anomálne texty, ako napríklad: „Storočná babička. Nepočuje, 
nevidí, je pripútaná na lôžko, ale ináč je celkom čulá…“ Ďalej, „Súdruh, nazvime 
ho Mrkvička, prišiel domov z práce a manželka ho nečakane vítala so slávnost-
ným obedom. Nechýbali ani kvety a šampanské. Dôvod? Manžel v ten deň ako 
člen bronzovej BSP (Brigáda socialistickej práce) prevzal odznak a diplom.“ 
Raz sme v službe pri umiestňovaní dôležitej fotografi e na titulnú stranu vyrobili 
takmer geniálny „prúser“. Odstrihli sme z nej hlavného predstaviteľa a namiesto 

neho ponechali vodiča. Našťastie, vedúci vydania chybu včas po-
strehol a ušetril nás i seba 

od možných neprí-
jemností. Takéto 
humorné príhody, 
výstrižky textov či už 
z novín alebo obťa-
hov, sa vždy umiest-
ňovali z vnútornej 
strany dverí jednotli-
vých oddelení redak-
cie, na obveselenie 
duše povinnosťami 
a zhonom „štvaného“ 
redaktora.

„PRÚSERY“NOVINÁRSKE
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Bol som služobne vo vtedajšom novozámockom Mäsokombináte. Príslušný 
vedúci pracovník bral môj príchod až príliš ofi ciálne, hoci ako vysunutý redak-
tor som bol znalý tamojších pomerov. Po zvítaní ma hneď informoval o úspeš-
nom uplatňovaní trojstupňovej kontroly (čo bol vtedy hit-výmysel na zabrá-
nenie kradnutia-poznámka autora). Nasledoval asi tento monológ. Vraj v ich 
závode sa tento systém po zavedení úspešne realizuje. Vďaka nemu, ako po-

vedal, sa veruže z ich fabri-
ky nedostane von nelegálne 
ani kúsok mäsa a o nepití 
alkoholu počas pracovné-
ho času vraj niet pochýb. 
No on patril zrejme medzi 
nových zamestnancov a ja 
som predtým závod navští-
vil viackrát a poznal dob-
re pomery v ňom. Potom 
mala nasledovať spoločná 
prehliadka závodu.

Mala, ale nekonala sa. 
V zápätí prišli na návšte-
vu závodu páni vyššieho 
levelu, nepoznal som ich 
a tak hrozilo, že sa bude-
me musieť rozlúčiť. Sa-
mozrejme, že vedúci ma 
v úvodnom dialógu ne-
presvedčil, pretože roz-
krádanie socialistického 
majetku nebol pojem ne-
známy a menšie či väčšie 
straky boli žiaľ, v každej 
výrobnej i nevýrobnej 
organizácii. Nie sa čomu 
diviť, pretože doteraz sa 

KONTROLATROJSTUPŇOVÁ 
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nikomu nepodarilo vymyslieť hrable, ktoré hrabú od seba a nič výhodnejšie ako 
krádež, vlastne pardon, obohacovanie sa (čo znie jemnejšie), neexistuje. Pretože 
ak by to nebolo tak, ľudia by prestali kradnúť…Napokon, nie je tomu inak ani 
dnes, keď sa v porovnaní s vtedajškom, kradne sofi stikovanejšie a vo veľkom. 
A keďže sa mi vedúceho podarilo v krátkom čase presvedčiť, že podnik, ktorý 
sa delil na porážku, rozrábku, výrobu a expedíciu dobre poznám, súhlasil, aby 
som vykonal prehliadku sám, že ak vybaví návštevu, príde za mnou. A tak som 
s jeho dovolením „vyfasoval“ biely plášť a navštívil jednotlivé prevádzky. Sám, 
bez doprovodu, veď som mnohých tamojších pracovníkov dôverne i menej dô-
verne poznal. A kam som prišiel, popri získavaní informácií som absorboval 
do seba aj zopár poldecových pohárikov destilátu. Samozrejme alkohol bol ne-
nápadne ukrytý na každom pracovisku. Nechcem tým povedať, že by sa v onom 
závode pilo vo veľkom, no kvapka ku kvapke…Až som sa ocitol na stredisku 
pri konečnej fáze výroby, na expedícii. I tu už boli pripravené naliate poháriky 
a navyše ma medzitým ako vždy nabalili, čo znamená naplnili redakčnú tašku 
mäsovými výrobkami. Naliate mal aj spomínaný vedúci pracovník, ktorý ma tak 
vo svojej pracovni vehementne presviedčal o trojstupňovej kontrole. V tom čase 
sme samozrejme o sebe nevedeli, kde sa momentálne ten ktorý z nás nachádza. 
Ba ani to, že máme obaja naliate. Zrazu, keď vošiel do miestnosti spomínaný 
vedúci a ja som bol už potrundžený alkoholom a mal veselšiu náladu, pozdvihol 
som pohárik akože na zdravie a vyriekol: „Ták súdruh vedúci, na tú trojstupňo-
vú!“ V tom momente akoby zmeravel a takmer skolaboval od „prekvapenia“. 
Krútil hlavou, no nestratil duchaprítomnosť. Otočil sa o stoštyridsať stupňov 
a pohotovo začal hlava-nehlava „udeľovať“ kárne opatrenia zamestnancom, kto-
rí počas pracovného času popíjali so mnou. Ostatní, okrem nás dvoch (teda mňa 
a vedúceho), nechápali čo sa deje, pretože pravdepodobne išlo o bežnú prax, 
čo som neskôr pochopil a dal so súvislosti, keď jeden z pracovníkov vyriekol: 
„Ten vedúci sa asi zbláznil, veď ho čakáme a má ako vždy naliate“. Keď vedúci 
nahnevaný opustil miestnosť, krútili všetci hlavami, či sa mu vraj náhodou niečo 
nestalo. Následne som mal čo robiť, aby som celú vec dal na správnu mieru. 
Najskôr som však vysvetlil pracovníkom o čo vlastne ide a potom som zašiel 
za oným vedúcim do jeho kancelárie presviedčať ho, že nič sa vlastne nestalo, 
že nič zlé nenapíšem, ba naopak, a že viem ako to aj na iných pracoviskách 
chodí. Na moje prekvapenie, on si stále húdol iba svoje, že to nenechá iba tak 
a vyvodí z toho prísne závery…Ja som sa v duchu doslova rehotal, hoci zo za-
čiatku mi do smiechu nebolo. Samozrejme, že napokon všetko dobre dopadlo. 
Keď som sa však pri ďalšej pracovnej návšteve v ich závode stretol náhodne 
s oným vedúcim pracovníkom, samozrejme ako vždy nabalený, skalopevne ma 
presviedčal, že udelil za ten prehrešok kárne opatrenia a na záver nezabudol 
zdôrazniť, že u nich „funguje“ spomínaná trojstupňová kontrola na sto percent.
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Raz sme mali v redakcii výrobnú poradu, kde okrem iného odznel problém 
vtedajších Juhoslovenských celulózok a papierní v Štúrove, ktoré mali ohro-
zenú výrobu v dôsledku nedostatku druhotných surovín. Táto situácia sa ma 
bytostne dotýkala ako vysunutého redaktora v tomto regióne. Všetci sme spo-
ločne dumali ako na stránkach nášho denníka tejto situácii pomôcť, keď nie 
inak, aspoň na papieri. To sme však nevyslovili nahlas, ale iba si všetci mysleli.

Keď porada gradovala a čakal sa na môj fundovaný názor, vošla mi ako hu-
moristovi do mysle vtipná replika, ktorú som vyriekol: „Ako pomôcť celulózke 
a zberu papiera? Mohli by sme aj tak, že zvýšime remitendu!“ Okamžite na to 
nastal rehot na plné ústa tých duchaplnejších a odvážnejších. Tí ostatní, ktorí 
buď nepochopili pointu, alebo dostali strach a ako vždy pri takýchto situáciách 
v prítomnosti šéfredaktora sa zachovali opatrne, alibisticky a zostali s vážnou 
až kamennou tvárou. Malou útechou im bolo hrobové ticho, ktoré po tomto 
mojom výroku nastalo.

„ZACHRAŇOVAL“ AKO SOM 

CELULÓZKU
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Istý čas sme na podnet nášho nadriadeného redakčno-stranícko-aparát-
nického orgánu zavádzali v redakcii rôzne inovované rubriky. Trebárs „Ľudia 
na pracoviskách sa pýtajú-zodpovední pracovníci odpovedajú“ (myšlienka to 
bola dobrá), hoci ja osobne som ju medzi užším kolektívom vtipne „premeno-
val“ na rubriku „Ľudia sa pýtajú-zodpovední pracovníci sa vyhovárajú“. Ďalej 
to boli rubriky na fi ktívnom základe ako „Jeden deň z ušetreného“, „Odbo-

rárska miliarda“, „Sami 
sebe“, ktorú som prezen-
toval a doplnil výrokom 
„Sami pre seba“. O tých-
to umelo vymyslených 
nápadoch bolo umením 
napísať niečo, pretože 
podobne ako niektoré 
ďalšie hnutia v rámci 
socialistického súťaže-
nia a záväzkového hnu-
tia boli viacmenej iba 
na papieri a pripomí-
nali mi stavanie vzduš-
ných zámkov. Jedným 
z hitov bol napríklad 
aj vznik „Racionali-
začných dielní.“ Na ich
margo sa raz v na-
šich novinách objavila 
krátka správička od 
nášho dopisovateľa 
v tom zmysle, že tam 
a tam veľmi dobre 
„funguje“ racionali-
začná dielňa. Bol to 
podnet a tip pre nás 
redaktorov, ktorý 

DIELŇARACIONALIZAČNÁ 
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bo-lo treba zúžitkovať. Zhodou okolností patrila táto dielňa do môjho regiónu. 
A tak som dostal od vedúcej oddelenia úlohu, aby som napísal o tejto dielni re-
portáž. Nuž čo, príkaz je príkaz a tak som zavítal do spomínanej racionalizačnej 
dielne medzi jej pracovníkov.

Čo sa potom udialo, vyznelo napokon ako vtip. Po príchode do dielne sa mi 
ako osobe od pera dostalo (v tom čase keď ideológia vládla nad peniazmi), 
od vedúceho privítanie, ako sa patrí. Po usadení sa v pohodlnom kresle sme 
si postupne dali kávu s rumom a následne vypili pohárik či dva, ako sa hovorí, 
na zblíženie sa. Nasledovalo potykanie si a mohol tak začať rozhovor na danú 
tému-racionalizačná dielňa. Bol to dôverný dialóg, občas prerušovaný objatím 
sa a časom neofi ciálny, keďže nálada bola obojstranne výborná. Prekvapenie 
v podobe pointy prišlo až na záver, krátko pred rozlúčkou, keď málom sme sa 
nedostali k danej téme, kvôli čomu som vlastne prišiel. – Milan, môžem hovoriť 
s tebou na rovinu? - znela otázka vedúceho racionalizačnej dielne. – Samozrej-
me!- súhlasil som. – Tak, súdruh redaktorko, vec sa má tak. Doteraz sme mali 
na vchodových dverách štítok s nápisom „Dielňa“, ktorý sme pred niekoľkými 
dňami zmenili na oznam „Racionalizačná dielňa“. A to je jediná zmena, ktorú 
sme doteraz urobili…

V istej materskej škole zabudli projektanti a samozrejme aj vtedajší stavbá-
ri na vybudovanie prístupovej cesty, ktorá mala k nej viesť. Tá súčasná, bola 
vzdialená od vchodu do škôlky a bola zároveň aj parkoviskom. V praxi to vy-
zeralo tak, že zásobovacie vozidlá, teda pracovníci, museli tovar pred vchod 
škôlky vykladať a nosiť niekoľko desiatok metrov vzdialeného od objektu, hoci 
častokrát z privezeného tovaru „ubudlo“, najmä čo sa týka surovín na zjede-
nie. Skrátka, problém ako hrom! Písalo sa o ňom aj na stránkach niektorých 
novín, ba dokonca odznel aj vo vtedajšom rozhlase po drôte. Avšak k náprave 
nedošlo. A keďže sa to zasa týkalo regiónu, v ktorom som pôsobil, zostal mi 
ako sa vraví Čierny Peter v rukách a problém na mojich pleciach. Vraj, aby som 
zjednal nápravu. Keď som sa so situáciou oboznámil, navštívil som príslušného 
pracovníka národného výboru, ktorý mal tieto veci na starosti a informoval som 
ho o probléme. Ten mi bez rozmýšľania, hoci v podstate nevedel o čo ide, podal 
približne nasledovné informácie: „Problém poznáme a o ňom vieme. V spomí-

TREFASTOPERCENTNÁ 
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nanom predškolskom zariadení máme silné ZRPŠ (vtedajšie Združenie rodičov 
a priateľov školy) a iniciatívu jej členov brigádnicky využijeme. Už v nasledujúci 
deň poskytneme na výstavbu prístupovej cesty a náhradného parkoviska me-
chanizmy a problém odstránime.“ 

Komické na celom prípade bolo, že sa potom v danej veci nič nepodniklo 
a na druhý deň po interview miestny funkcionár už v skorých ranných hodinách 
v potu tvári hľadal predškolské zariadenie, o ktorom sme hovorili a zisťoval 
o aký problém vlastne ide, a na ktorý mi tak fundovane odpovedal. Je to dôkaz 
toho, že na vedúcich miestach boli neraz dosadení protekčne aj takýto kvázi 
schopní ľudia, ktorí sa vedeli vždy, v každej situácii pohotovo vynájsť, najmä 
čo sa týka sľubov a výhovoriek.
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Vy starší si iste dobre pamätáte, že na 1. mája, v deň sviatku pracujúcich 
to bola skutočne paráda. Vždy v tento deň, ako vysunutý redaktor denníka 
Hlas ľudu pre Nové Zámky, tak ako kolegovia z iných okresov, som mal za úlo-
hu napísať a nadiktovať do redakcie pár riadkov z týchto vtedy veľkolepých 
osláv. Ich text som mal už vopred napísaný a každý rok znel rovnako, zmenil 
som vždy iba meno krajského papaláša, ktorý sa na nich zúčastnil. Žartovné 
na tom bolo, že hoci trasa sprievodu viedla ulicou, kde som býval, pozeral som 
sa vždy na kráčajúcich iba oknom. Zabával som sa občas na tom, ako mani-
festačný sprievod keď zašiel na koniec našej ulice, takmer všetci jeho účast-
níci hádzali nesúce transparenty, za ktoré mali vtedy sľúbených (ak ma pa-
mäť neklame) približne 50 vtedajších korún, do neďalekého jarku. Text, ktorý 
som poslal do redakcie znel: „Oslavy začali vypustením 200 holubov. Vpre-
du kráčali pracujúci najväčšieho podniku Elektrosvit s transparentmi a hneď 
za nimi v šatkách kráčali pionieri mávajúci farebnými stuhami a zástavkami, 
vrátane žiakov z umeleckých škôl odetých do pestrofarebných krojov. Po nich 
sa k sprievodu pridali viaceré hudobné skupiny, ktoré sa prezentovali nielen 
hudbou, tancom, ale i spevom s melódiou tradičných piesní jednotlivých re-
giónov, tunajších miest a obcí. Na tribúne, povedľa ktorej sa pohol sprievod 
mestom stáli stranícki predstavitelia okresu a mesta, vedľa nich zaslúžilí pra-
cujúci a partizáni s ligotajúcimi sa vyznamenaniami pripnutými na slávnost-
nom odeve a uniformách. V strede tribúny stál takmer v pozore vedúci kraj-
ský tajomník. K pochodujúcemu sprievodu sa postupne pridávali lemované 
alegorické pestrofarebné poľnohospodárske, hasičské a iné motorové vozidlá 
a vozy s konskými poťahmi. Nedali sa nepostrehnúť ani Zväzarmovci a ďal-
šie skupiny členov z rôznych spoločenských organizácií. Celým námestím, 
za pochodu pracujúcich sa ozývala dychová hudba. Je to skutočne krásne, 
až fascinujúce, snáď to možno prirovnať iba k spartakiáde“. A v čom je vtip 
a najväčšia pointa? V tom, že raz sme takto počas osláv sedeli u mňa doma aj 
s kamarátmi a spolu sme popíjali šampanské. Krátko pred začatím osláv som 
si zmyslel, že pokým som ešte triezvy, nadiktujem správu z osláv do redak-
cie, ako som už povedal, čo bolo povinnosťou každého vysunutého redaktora 

AJ DO HÁJA

NA 1 MÁJA 
MOHOL ÍSŤ 
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z jednotlivých okresov nášho kraja. Proste nech to mám už za sebou. Keď som 
zavolal telefónom do redakcie službukonajúcej tete Marici (tak sme ju familiár-
ne volali, chudera už nežije, odišla ako sa vraví do „umeleckého neba“), tak mi 
hneď začala dohovárať slovami, ktoré mi ešte dnes znejú v ušiach, hoci odvtedy 
pretieklo veľa vody Dunajom: – Ty junčisko akýsi, robíš si so mňa dobrý deň, 
veď oslavy ešte len začnú o hodinu (myslím, že začiatok prvomájových sláv 
bol vždy stanovený na deviatu hodinu?!). Ja som jej na to v dobrom opove-

dal: – Veď to už mám 
napísané a nadiktoval 
som jej spomínaný 
text. A dodal: – Ak by
prišlo iba k zmene 
v prípade krajského 
tajomníka, zavolám! 
Pretože, ak by som 
to nedajbože poplie-
tol a neuviedol jeho 
meno správne, tak 
sa môžem z redak-
cie z fl eku pobrať 
kade ľahšie. To bolo 
to najdôležitejšie 
ustrážiť, ostatné 
platilo vždy to isté. 
S týmto doslova 
rovnakým textom 
som prežil doma 
v rodinnom kruhu 
i v kruhu priateľov 
každoročne 1. máj, 
Sviatok pracujú-
cich.
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HUMORESKY A KRÁTKE 
LITERÁRNE ÚTVARY
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V čase tzv. Nežnej som aj ja vyšiel do ulíc. Nie však voliť zmenu, ale zo zve-
davosti, pretože ešte dnes mi rezonujú v ušiach slová môjho otca, ktorý po-
vedal: – Chlapče, politika je pánske huncútstvo. Napokon i bez môjho názoru 
a želania, - veď jedna lastovička leto nerobí, prišlo k zmene. Žiaľ, k horšiemu. 
Pamätám si veľa ľudí vtedy vyšlo do ulíc, no mnohí z nich na nej aj zostali, dnes 
ako bezdomovci a žobráci. A keďže nemám kalašnikov, som iba obyčajný pub-
licista na dôchodku, navyše humorista, tak som siahol po zbrani zvanej satira, 
čo má síce krátky „dostrel“ i životnosť, lebo mieri príliš nahor, predsa som sa 
rozhodol „bojovať“ tak, že som sa zamýšľal nad neduhmi ľudstva, niekedy aj 
v spoločnosti priateľov pri pive, ako sa devastuje príroda a životné prostredie, 
ako človek vynakladá najviac prostriedkov a um na vzájomné zabíjanie sa, a tak 
som siahol na svoje strelivo, ktoré som vtesnal do krátkych literárnych útvarov, 
respektíve do humoresiek a aforizmov. 

ŽIVOT JE ZMENA
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Existuje desatoro prikázaní u veriacich. Komunisti a iné strany majú viacero 
bodov programu. Avšak aj u vodiča existuje určitá, nazvime to analógia, ktorej 
by sa mal pridržiavať počas jazdy. Pretože dopravnými značkami sa vodiči ria-
dia a ich porušovaním riedia chodcov! Nuž teda, čo by mal vedieť každý vodič? 
Každý vodič by mal okrem vozidla vedieť ovládať aj sám seba a najmä svoje 
nervy. Jazdiť by mal tak, aby sa nedostal do kolízie, najmä so šéfom. Nedopo-
ručuje sa ísť bezhlavo do kopca, inými slovami, kritizovať svojho nadriadeného, 
ak náhodou tento je už súkromník, respektíve vlastník fabriky v ktorej pracuje. 
Vodičovi sa ďalej nedoporučuje odbočiť napríklad od témy, ktorá sa napríklad 
vedie o ženách, počasí, o futbale, televíznom programe, prípadne pri zahý-
baní. Obchádzať sa mu zakazuje cestnú kontrolu, pričom pozor na predčasný 
odchod z pracoviska, povedzme na pivo alebo futbalový zápas. Nebezpečné 
sú tiež služobné vzdialenia sa, napríklad od problémov podniku. Práve vodič 
by nemal strácať duchaprítomnosť v žiadnej, ani neprehľadnej situácii. A to 
nielen v neprehľadnej situácii ako je cestná kontrola, ale i vtedy, ak sa na pra-
covisku práve skladá na obligátnu fľašu koňaku. Vtedy pozor na zvukové zna-
menie, ktoré zakazuje vytrúbiť samému celý obsah fľaše. Okrem toho pozor, 
do chladiča sa namiesto vodky dáva voda! 
Žiaden vodič by však nemal až tak zahýbať 
manželke, aby to uškodilo rodine. Pritom po-
zor na stopárky, najmä sexbomby, pretože je 
to nebezpečný náklad! Podobné riziko je aj 
v prípade zahraničného kapitálu, vtedy hro-
zí AIDS! Vodičovi sa ďalej zakazuje parko-
vanie v krčme. A to sa netýka iba najnižšej 
cenovej skupiny. Čo sa týka cúvania, mal 
by ho ovládať najmä v prípade ak nafúka 
detekčnú trubičku, prípadne ak mu zis-
tia promile alkoholu v krvi. Ďalej pozor 
na chodcov! Treba si uvedomiť, že aj my sa 
nimi stávame, akonáhle opustíme vlastné 
vozidlo. Podobne je to aj v prípade máva-
nia rukou, ktoré treba robiť tak zreteľne, 
aby si to neznámy vodič, či priateľ nevy-
svetľoval ako hrozenie.

KRÁTKA ANALÓGIA
VODIČA
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Už od doby ľadovej či kamennej sú mravec a včela symbolom pracovitos-
ti. Vedeckí pracovníci sa však harkali o tom, kto z týchto dvoch fenoménov 
je pracovitejší a užitočnejší. Táto téma bola dlhodobým sporom medzi bota-
nikmi európskych vedeckých pracovníkov. Zasadli do sály a sledovali fi lmovú 
dokrútku. Darmo, spravodlivosť je spravodlivosť, načim ju objaviť. Svetlo v sále 
zhaslo. – Tebe je ľahko. Vzlietneš si, poletuješ z kvietka na kvietok, popíjaš si 
z voňavých kalíškov a zároveň si akoby na platenej dovolenke, - ťažkal si mra-
vec. Včielka mlčala. – Ale čo ja? - pokračoval mravec. - Celý deň sa naťahujem 
s inventárom, ktorý je odo mňa viacnásobne väčší a ťažší. Znášam domov 
potravu ako ľudia z fabriky z čias totality... – Chápem, teraz niet čo kradnúť, 
- prerušila ho včielka. - Vieš, je to drina, bolia ma nohy. – No, no, len si už toľ-
ko neťažkaj, - zabzučala včela. – Je tam toho, veď na prácu, ktorú vykonávaš, 
je vás toľko ako mravcov, prepáč, slížov v hustej polievke. Znášať domov pre 
seba, to je veľká motivácia. Mravec mlčal, no po chvíľke provokoval. – Znášaš 

voňavý peľ a zároveň si na čerstvom 
vzduchu. So mnou je to na milú ked-
veš. Už to nie je ako kedysi. – Ale, 
ale, - protestovala včela. – Vieš, že 
kvetov ubúda, peňazí je menej, ze-
leň sa vytráca. Smog sa vznáša nad 
Obzorom, krídelká nám oťažieva-
jú ako keby boli z olova. Mravec 
uvažoval. Naskutku. Nemá to ľah-
ké. Včela si lieta, ale veľmi ľahko 
sa môže stať, že spadne z výšky 
a bude po nej. Zo zeme sa nepa-
dá. Iba ak funkčne. – Hľa, - pokra-
čovala včielka. – Pozri na tento 
rajón, ktorý obhospodarujem. 
Rozlohou je väčší ako ten, nad 
ktorým lietajú lietadlá leteckých 
spoločností s chemickým po-
prašným materiálom. Hrozí mi 
smrť, - dodala. Vedeckí pracov-
níci boli z tohto sporu už una-
vení. Profesor dal povel, aby sa 

HORE JE HORE
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v sále rozsvietili svetlá. Sledovanie fi lmu bolo prerušené. Bodaj by nie, podávali 
desiatu slovenských špecialít na švédskych stoloch s ruskou vodkou. Vedci sa 
sporili. Ktosi navrhol, aby išli do terénu, teda sa po konzultácii vybrali na kvit-
núcu lúku. Videli bzučiace včielky, usilovných mravcov, ale aj robustný traktor. 
Nič netušiac zamieril rovno na púpavu, na ktorej sedela včielka a na kopec, kde 
robotovali mravce. Včielka bleskurýchle vzlietla a už jej nebolo. Mravca prešlo 
koleso traktora. – A je po pracovitosti, - komentoval túto smutnú udalosť pro-
fesor zapisujúci si čosi do poznámkového bloku. – Prečo sme sa teda sporili, 
páni bratia? - opýtal sa čiperný docent menšej postavy. – Čo má chudák mravec 
z toho robotovania, čo? Napokon, dnes sa už usilovnosť ako fyzický fenomén 
nenosí. Navyše vidno, čo je mravec? Nula. – Áno, áno, - podporil docenta mla-
dý adept. – Pracovná a iná perspektíva je taká, je hore, vždy bola, je a bude 
tá najperspektívnejšia. Je vyššie ako na zemi. Včielka bzučalka si tento dialóg 
pozorne vypočula. – Majte ma radi, - zabzučala a vyletela k výšinám za pracov-
nými povinnosťami. – Darmo, hore je hore, páni, - poznamenal docent. - Hore 
sa aj úplatku dočkáš.
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� Pásol Jano tri voly u hája… bude ich viac, ak sa zníži počet  
 parlamentných poslancov.
� Sedemdesiat sukieň mala a predsa sa nevydala… mala by to skúsiť 
 s jednou minisukňou.
� Anička, dušička, nekašli… navštív lekára a vyber si nejaký ďalší nový pilier 
 zdravotnej poisťovne.
� Horela lipka horela, poď ňou panenka sedela…. bolo to iste nejaké dievča 
 z materskej škôlky, kde už inde nájdete dnes pannu?
� Mám rozprávkový dom... to si iste vyspevuje nejaký privatizér, veď 
 niektorí ľudia žijúci v paneláku nemajú ani na zaplatenie nájomného.
� Tichá noc, všetko spí… a kriminálnici vyrážajú do ulíc.
� Cestička v údolí, srdce ma zabolí... keď vidím, že je ešte stále rozkopaná.
� Anička, dušička, kde si bola… bola som sa prihlásiť na úrade práce.
� Išiel Macek do Malaciek šošovičku mlátiť… mohol by zájsť aj 
 do parlamentu prázdnu slamu mlátiť.
� Stupavská krčma je smutná… bodaj by aj nie, veď už nielen pivo, ale aj 
 borovička zdražela.

MELÓDIE
S KOMENTÁROM



Milan Kupecký  AKO SME „VÁLČILI“ ZA SOCIALIZMU  

37

Rozhodli sme sa, že 
tohoročnú dovolenku ne-
strávime u starej mamy 
vo Svrčinovciach, ale 
v inom, modernejšom, 
atraktívnejšom prostre-
dí, aby nám susedia zá-
videli. Koncom týždňa, 
v piatok, po jednohodi-
novej pracovnej smene 
sme sa celá rodina zišli 
akože na poradu. Zaba-
lili sme si nafukovacie 
vaky, zjedli zopár vi-
tamínových tabletiek 
a hajde. Z bezpečnost-
ných dôvodov sme 
na našom nafukova-
com byte odistili
vzduchový ventil 
B/67. Potom sme 
kozmickou rýchlos-
ťou, pomocou kata-
pultu sadli na pripra-
vený lietajúci koráb, 
ktorý v časoch pracovného voľna premával 
na hviezdnej dráhe. Koráb bol tentoraz pristavený pred našim súkromným 
oblakodromom. Cieľom našej dovolenkovej cesty boli Konzervohory ležiace 
v okolí Murgašovho ostrova, ktoré vďaka požiadavke múzejníkov sa ako je-
diné zachovali z čias Václava Havla a Anno Domini 2000, ktorým sa hovorilo 
králikárne. Po niekoľkominútovom lete sme sa ocitli na mieste. Pred výstupom 
na Zem sme si natiahli kyslíkové skafandre. Čierne mraky, podobajúce sa nie-
kdajšiemu fenoménu popolčekov, signalizovali dobré počasie, a to sem priláka-
lo veľa svetoobčanov z rôznych euroregiónov. Vôkol nás stálo zopár zaparkova-

PILULKOVÉ FILÉ 
(DOVOLENKA V ROKU TRITISÍC)
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ných kozmických korábov a starých helikoptér - ale len ako atrakcie. Z ubytovní 
bol prekrásny výhľad na Konzervové vŕšky, ktoré sa tu zachovali z predkozmic-
kej doby. Historici uvádzajú, že sa zachovali vďaka niekdajším zmysluplným 
turistom. Pod nami sa slimačím tempom vinula pestrofarebná rieka hýriaca 
rôznymi olejovými škvrnami. Z oboch brehov sa k výšinám týčili jedovaté kop-
ce odpadov. Okolo rieky bolo mĺkve ticho. Rieku brázdili tmavočierne tvory, 
akési živočíchy, pripomínajúce dávne ryby. Kliesnili si cestu žiariacimi lúčmi 
a hoci mali problémy s pohybom, predierali sa vlnami ako náš praprastarý otec 
s barlami od kontajnera ku kontajneru. Nad hlavami nám lietali čudesné koráby 
ťahajúce obrovské cisterny. Okolo nich sa hemžili olovené mraky. Medzi mrakmi 
pendloval sused Teodor, ktorý mal so sebou robota Felixa, chodil ho venčiť kaž-
dú pol hodinu. Krátko po vylodení sme sa teda pustili do rekreovania. Manželka 
sa chcela slniť, alias opaľovať, ale zároveň „opaľovala“ suseda Teodora. Nie som 
hlupák. Postrehol som, ako veľmi sa tešila samočinným synchrónnym stieračom 
popolčeka, ktorý som jej kúpil k oslavám jej dvestoročnice. Syn Kleofáš C/33 
si medzitým natieral bezpečnostný pancier krémom proti bežnému ochoreniu 
- rakovine. Popri tom si kybernooptickým prístrojom premietal štvordielny 
historický seriál „Človek v roku 2000“. Dcéra Ramóna číslo 47/422 si auto-
matickým sprejom vstrekovala do žíl akýsi životabudič, podobný niekdajším 
omamným drogám, ako boli mariška, herák a koks, alebo borovička a čikuli. 
Manželka sa po chvíli oddychu pustila do prípravy obeda. Teda obeda. Na stole 
sa objavilo pilulkové fi lé podľa receptu našej prababičky Simsonovej zo zámo-
ria. Filé rozvoniavalo a kým som ja išiel po fi ltrovanú pitnú vodu dopravenú 
až z Gabčíkova potrubím, fi lé s oloveným popraškom bolo pripravené na kon-
zumáciu. Oj, či to bola pochúťka! Chcel som repete, ale v týchto končinách 
to všetko ide cez počítače a tak som radšej hodil rukou, len neviem, či ľavou 
alebo pravou. Takto nám ubiehali dni a noci. Hovoriť o týchto prekrásnych 
chvíľach by bolo nosením konzerv na zoborský štít. Po celý čas sme sa cítili 
výborne. Dovolenka sa skončila šťastným návratom, v prekrásnom prostredí, 
kde niet ani vtáčika a letáčika, povedal by básnik číslo K/644. Nabudúce sa 
chystáme navštíviť Panelové hory z doby klokočino-petržalskej, povedal by 
naslovovzatý archeológ. Hm, sporia sa, či to bola naskutku klokočino-petržal-
ská, alebo škatuľková, resp. králikovo-sídlisková doba. Ale to už nie je náš prob-
lém. Nás nemusí zaujímať, či botanici objavili tisíc alebo tritisíc suchých komá-
rov, mravcov či múch. Tie vraj otravovali ľudstvo od čias Pribinu. My, našťastie 
taký problém už nemáme.



Milan Kupecký  AKO SME „VÁLČILI“ ZA SOCIALIZMU  

39

Ešte nedávno bola evidovaná ako uchádzačka o zamestnanie na úrade práce 
a poberala „žobračenku“. Preto som jedného pekného dňa, hoci bolo pod mra-
kom, požiadal Jozefku o ruku. Súhlasila! A tak hneď po svadbe som je pomohol 
zamestnať sa v našej akciovej spoločnosti. Nebol to problém, pretože sme si 
v nej žili ako jedna rodina. A to nielen obrazne, pretože švagor bol generálnym 
riaditeľom, sestra riaditeľkou odbytu, dedo vrátnikom a svokra manažérom 
pre styk s verejnosťou. A tak by som mohol menovať, až po najteplejšie miestoč-
ko-kuriča, ktorého predstavoval sused Kleofáš zo sprivatizovanej štvorby-
tovky. Jozefka zača-
la u nás ako upra-
tovačka, s platom 
desaťtisíc brutto. 
– Na začiatok je to 
dobré, - presviedčal 
som ju, hoci sekre-
tárka Anča má raz 
toľko. – Musíš pár 
dní vydržať, aby to 
nebolo také okaté, 
- chlácholil som ju. 
Platy sú síce u nás 
vysoké, no netreba 
zabúdať, že sme 
akciovku založili 
v čase, keď mala 
desaťmi l iónový 
dlh a dnes je se-
kera ešte väčšia, 
- dodal som ako-
by na osprave-
dlnenie. Navyše, 
nechcel som si-
tuáciu sťažovať 
švagrovi, ktorý 
práve v tom čase 
znižoval stav 
p r a c o v n í k o v. 

JOZEFKA
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A tak všetky pracovné miesta boli limitované. Kedysi sa dalo pracovníka pre-
radiť do „erky“, lenže kde tie lanské socialistické snehy sú...? – A s dochádzkou 
do roboty si nemusíš robiť starosti, - snažil som sa jej vysvetliť situáciu vo fi rme. 
Jozefka pochopila. Veď časy sú čoraz zložitejšie a roboty niet. Preukázala tak 
voči mne vzácnu skromnosť a trpezlivosť. Ale, ako som sa neskôr presvedčil, 
aj ambície. Keď som ju ako-tak postavil na nohy, začala sama robiť prvé krôčky, 
priam skoky...Jej frontálny nástup smerom „hore“ som začal pociťovať každý 
deň na vlastnej koži, a to nielen na pracovisku, ale i doma. Kým ona absolvovala 
rôzne domáce i zahraničné cesty, ja som doma varil, pral, žehlil...Nielenže som 
sa, chlapisko ako hora, dostal pod papuču, ale po fi nančnej afére a odchode 
nášho švagríka z riaditeľskej funkcie sa Jozefka dostala na jeho miesto. Miesto 
generálneho riaditeľa. – Požiadala som o rozvod, - povedala mi pred pár dňami 
ešte stále moja zákonná polovička. Bola to pre mňa, iste uznáte, horká pilulka. 
Napokon som všetko pochopil. Najmä po tom, čo som si ako fi lm premietol 
fragmenty z nášho manželského i pracovného spolužitia. – Dúfam, že mi ne-
budeš robiť problémy s rozvodom, - nezabudla mi povedať Jozefka deň pred 
tým, čo som dostal predvolanie na rozvodové konanie. – Apropo, - pokračova-
la, - mohol by si zároveň požiadať o rozviazanie pracovného pomeru. Dosta-
neš päťmesačné odstupné, veď vieš ako sa to robí. Bolo by predsa nevhodné, 
aby sme boli na jednom pracovisku. Ale nemaj obavy, nezabudla som na teba 
a myslela som aj na tvoju budúcnosť. Našla som ti v susednej akciovke lepší fl ek 
a aj plat budeš mať vyšší, raz taký ako doteraz. Budeš zastávať funkciu ekono-
mického riaditeľa. Hovorila som o tom s Jožkom, pardon, s tamojším riaditeľom, 
ktorého Miško z Fondu národného majetku dosadil do funkcie. Ten Miško, ktorý 
nás občas navštevoval a pred pár dňami ma požiadal o ruku...
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Stretávame sa s ňou ako nezamestnaní i ako podnikatelia. Takmer na kaž-
dom kroku. Bujnela za socializmu, teraz prekvitá, v súčasnosti má mnoho kry-
cích názvov, ako lobby, klientelizmus, intervencia. Kedysi sme protekciu na-
zývali honosne-socialistická známosť. A kde sa jej najviac darí? Nuž predsa 
- v úrade! Pristúpil som k príslušnej referentke ako stránka. Na mene inštitú-
cie ani tak nezáleží, pretože podobné každodenné horory zažívame všade. 
– Musíte si so sebou priniesť občiansky preukaz, vodičské oprávnenie, kartu 

poistenca, potvrdenie 
z daňového, dôchodko-
vého a sociálneho úradu 
a úradu práce. Ak pod-
nikáte, tak približne 
dvadsať patričných 
príslušných potvrde-
ní a rôznych priznaní 
vo viacerých vyho-
toveniach, - infor-
movala ma hneď pri 
vstupe do miestnosti 
za zamrežovanom 
okienku sediaca ba-
cuľatá, podľa vizáže 
dobre situovaná pra-
covníčka, úradníč-
ka. – To všetko, čo 
ste teraz povedali, 
som vám predsa 
priniesol už včera... 
– No, ale to nesta-
čí. Potrebujeme 
od vás ďalšie po-
tvrdenia a dokla-
dy. Okrem rodné-
ho listu, zdravotný 
preukaz, povole-
nie od veterinára 
ak chováte ne-

NA ÚRADE
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jaké zviera, potvrdenie o prevzatí dlhopisu, zaplatení dedičskej dane, potvr-
denie od lekára, či ste svojprávny, ďalej zváračský preukaz, potvrdenie, že sa 
znášate so susedom, s manželkou, výpis z registra trestov, zbrojný pas a preu-
kaz zahraničného Juda, ak nie ste Slovák...– Stačí, stačí, - skočil som jej zúfalo 
do reči,- hovorte aspoň pomalšie, aby som si to stačil nahrať na disketu, keď 
už nepomáha ani stenografi a. – Dobre, len sa nerozčuľujte, nie ste sám, vonku 
na chodbe takých stránok ako ste vy stoja desiatky... A aby som nezabudla, 
ďalej musíte priniesť ešte aj potvrdenie o vyplácaní rodinných prídavkov, po-
tvrdenie od všetkých doterajších zamestnávateľov, a ak nie ste zamestnaný, 
tak potvrdenie a odporučenie akú prácu ste spôsobilý vykonávať, prípadne 
prineste váš rekvalifi kačný preukaz. Na základe týchto písomností vás odpo-
ručíme po potvrdenie do nejakej ďalšej výrobnej, alebo nevýrobnej organizá-
cie... – Dosť, prosím vás, lebo mi prasknú nervy... – Len pokojne, mladý pánko... 
To ešte ani zďaleka nie je všetko. Ak ste náhodou živnostník tak potrebujeme 
o tom tiež potvrdenie, vrátane hodnoty vášho legálne nadobudnutého ma-
jetku, blok o zaplatení registračnej pokladnice a ak ste privatizovali, tak kópiu 
vašich projektov v troch vyhotoveniach. – Dobre, dobre, ja už skutočne mu-
sím ísť, aby som to všetko stihol aspoň do konca tohto mesiaca. – Á ...aby ste 
nezabudli priniesť so sebou tisíckorunový kolok... – Prosím vás, a potvrdenie 
od milenky nepotrebujem? - dodal som ironicky. – Vidíte, to mi neprišlo na um. 
Ale pre istotu si aj od nej vypýtajte potvrdenie, že nepotrebujete potvrdenie...
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� Lajčák  - minister zahraničných vecí: Od EÚ si rozkazovať nedáme. 
  Stačia nám odporúčania.
� Sulík  - predseda strany SaS (sloboda a solidarita): V opozícii sme sa 
  dohodli, že sa nikdy nedohodneme.
� Fico  - predseda strany SMER - SD: Pripadám si ako herec z fi lmu Sám 
  vojak v poli.
� Matovič  - predseda strany OĽANO (obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti): 
  Klamstvo v politike si vyžaduje veľmi dobrú výrečnosť.
� Pellegrini  - predseda vlády: Je takmer pravidlom, že požiar nám pomáhajú 
  najvehementnejšie hasiť tí, čo ho spôsobili.
� Gajdoš  - minister obrany: Doba sa zmenila. Kedysi nad našimi hlavami 
  lietali vtáky a motýle, dnes americké lietadlá a drony.
� Matečná  - ministerka poľnohospodárstva: Veľa toho zorieme aj mimo 
  agrotechnických termínov.
� Érsek  - minister dopravy: Okrem spoločenských pravidiel sa, žiaľ, poru-
  šujú aj dopravné.
� Bugár  - predseda strana Most/Híd: Nemôžem za to, že Slováci, ktorí 
  vstúpili do našej strany, zostali pod mostom.
� Gál  - minister spravodlivosti: My sa demokracii iba učíme. Vo vyspe-
  lých západných štátoch je to tak, že zákony neplatia pre tých, 
  čo platia.
� Danko  - predseda parlamentu a SMS (slovenskej národnej strany): Nie-
  kedy mám dojem, že niektorí poslanci prídu do parlamentu iba 
  lamentovať.
� Sólymos  - minister životného prostredia: To boli časy, keď u nás boli smut-
  né iba vŕby.
� Kalavská  - ministerka zdravotníctva: Zdravotníctvo napreduje. Dnes už má-
  lokto opustí tento svet bez lekárskej pomoci.
� Lubyová  - ministerka kultúry a športu: Je na čase, aby sme aj politiku u nás 
  brali športovo.
� Kiska  - prezident republiky: Nuž čo, niektorí zakladajú vatry zvrchova-
  nosti, ja si založím politickú stranu.

MIMOCHODOM
(VÝROKY VTEDAJŠÍCH POLITIKOV)
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– Alfréd! - vieš na čo som si spomenul? - oslovila ma manželka Arana počas 
dovolenkového ničnerobenia, keď sme obedovali, jednoducho v čase, ktorému 
u nás hovoríme familiárne chvíľka poézie – Chcem ti povedať, že som si všimla, 
že v ostatnom čase na teba priatelia akosi zabúdajú... – To vieš! - chcem sa 
ohradiť, ona však pokračuje nepúšťajúc ma k slovu: – Dovolenkové obdobie 
beží v plnom prúde a ty si doteraz nedostal jedinú pohľadnicu, jediný pozdrav 
a to nielen zo zahraničia, ale ani z tuzemska...– Dobre, lenže, - snažím sa pre-
rušiť jej monológ no nedarí sa mi. – Vydrž ešte nech to dopoviem, - pokračuje 
moja nežná polovička: – Je to prvý raz, čo pamätám, že ti nik z tvojich bývalých 
priateľov ani len nezavolal, neponúkol prežiť spoločne dovolenku... - – Dobre, 
lenže,... – Aké lenže ? - zvyšuje obrátky manželka a pokračuje... - bolo leto 
a predseda družstva nikdy 
na nás nezabudol a zaslal 
po svojom šoférovi debnič-
ku melónov... A ty si koľkým 
že, ako protislužbu, vybavil 
zasa ich problémy. Tomu 
syna protekčne na vysokú, 
inému zasa najvýhodnej-
ší investičný privatizačný 
fond, nehovoriac už o pro-
tekciách na holandských 
dražbách počas veľkej 
privatizácie. Niekedy som 
mala o teba vážne obavy, 
či príliš neriskuješ. A to más 
za to odmenu, že si na teba 
nik ani len nespomenie?! 
– Ach, drahá, predsa ma len 
nechaj dohovoriť...A čože 
ty máš sklerózu, alebo si sa 
načisto pomiatla? Nevieš, 
že už som dva mesiace 
na dôchodku a vzdal som 
sa všetkých funkcií...

SKOROMONOLÓG
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� Patológ: Môžem smelo povedať, že sa najčastejšie stretávam
  s otvorenými ľuďmi.
� Predavač obuvi:  Ja viem najlepšie, kde koho tlačí topánka.
� Chovateľ králikov:  Robota nie je zajac, neutečie.
� Obuvník:  Obviňujú ma, že veľa času prešustrujem.
� Auto opravár:  Mne nik nevyčíta, keď si občas v práci ľahnem.
� Hodinár:  Ja viem najlepšie, koľko odbilo.
� Zápasník:  V kolektíve je sila. Najmä v zápasníckom.
� Zámočník:  Dokážem robiť lepšie kľučky ako futbalista.
� Sudca:  Žiaľ, oslavovanejší je sud ako súd.
� Opravár výťahu:  Mňa striedajú úspechy. Raz som hore, raz dolu.
� Optik:  Ja sa každému môžem smelo pozrieť do očí.
� Mlynár:  Na rozdiel od politikov nemeliem iba ústami.
� Predavačka drogérie:  Môžem smelo povedať, že práca mi vždy vonia.
� Fotografi sta:  Mne aj nahnevaný vždy ve-
  nuje úsmev.
� Hrobár:  Nemám funkciu, no i tak
  mám veľa ľudí pod sebou.
� Smetiar:  Mne nik nevyčíta, že zame-
  tám pred cudzím prahom.
� Potápač:  Mňa chápu, hoci sa vždy
  snažím dostať nahor.
� Nezamestnaný: O nás môže každý po-
  vedať, že čas pracuje 
  pre nás.
� Televízny pracovník: My sme ako leká-
  ri. Liečime nespavosť.
� Šachista:  Začínam mať obavy, 
  aby mi nezačalo strašiť 
  vo veži.
� Boxer: Som osamotený, a preto 
  odkázaný iba na svoju 
  päsť.

POVEDALI



AKO SME „VÁLČILI“ ZA SOCIALIZMU  Milan Kupecký

46

Odvtedy, čo som sa zaregistroval ako 
podnikateľ a neplatím dane, pociťujem 
večer čo večer, keď idem spať, akési hry-
zenie. Čo to len môže byť? Pokúšam sa 
prísť na to vylučovacou metódou. Pes to 
nie je! Pes je predsa ako kniha, najlep-
ší priateľ človeka. A napokon, kde by sa 
aj vzal, hoci dnes žijeme život pod psa. 
Pri takých vysokých poplatkoch za vše-
ličo, aké nám dala do vienka naša vlá-
da, by som radšej štekal sám. Čo ma to 
teda hryzie? Preboha, že by to bolo to 
malé cirkusové zvieratko? Žeby blcha? 
Nie, ani nápad! Veď čistota je u mňa 
minimálne pol života a čo sa týka tej 
čistoty, úspešne periem aj špinavé pe-
niaze. Ďalšie, čo mi prišlo na um v rám-
ci mojich obáv: či to nie je zub času. 
No vzápätí som si uvedomil, že ten sa 
prejavuje celkom odlišne v porovnaní 

s mojimi pocitmi. Človek ošedivie, v lepšom prípade oplešivie tak, že mu 
nemožno ani vlas na hlave skriviť. To hryzenie, ktoré pociťujem, nie je podob-
né ani hryzeniu hmyzu, napríklad priadky morušovej, keď si pochutnáva (ako 
bezdomovec na zvyškoch jedla), na liste. Je to iný pocit. Ako keď človek robí 
niečo proti svojej vôli, napríklad počas komunálnych, či parlamentných volieb, 
keď koná nielen proti svojej vôli, ale i presvedčeniu...prípadne egoisticky iba 
vo svoj prospech. Lenže, kto už dnes koná inak? Čo to teda môže byť? Dumám 
ďalej. Čo takto svojvoľne nahlodáva môj pokoj a moje zdravie? Aha, ja hlu-
pák, už to mám! Už mi to pomaly nemyslí ako niektorým politikom vo vláde či 
v parlamente. Veď je to svedomie! Práve to, čo mnohým z nich chýba. A čo 
teraz? Budem asi musieť navštíviť lekára, hoci naše zdravotníctvo je možno 
viac choré ako ja. Ale akého? Obvodného? Ten mi tak, pre úsporné opatrenia 
predpíše nanajvýš acylpyrín. A budem sa počas nočnej mory potiť ešte viac ako 
doteraz. Pôjdem k špecialistovi, hoci mu budem musieť dať za posledné úspory 
zo sociálnej podpory úplatok, vlastne všimné. Lenže k akému? K psychiatro-
vi? Či k chirurgovi? Nie, nemám predsa zlomené srdce... Pôjdem k dentistovi. 
Aby ma svedomie nehrýzlo, dám si vyhotoviť umelý chrup. A basta.

NEPRÍJEMNÉ HRYZENIE 
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Vedúci oddelenia akciovej spoločnosti Párky-Dárky, s.r.o. mi ako obchodné-
mu partnerovi dlho nevedel porozumieť. V jeho očiach som vyzeral ako oby-
čajná radová stránka, ktoré zažil v časoch totality ako vedúci nomenklatúrny 
káder podniku neúrekom. Nech som hovoril Piovarčimu čokoľvek, len krútil 
očami, pregĺgal sliny a mykal 
plecami. Keď som ho navští-
vil, vždy som sa presne vy-
jadril, čo v rámci legislatívy 
od neho potrebujem. Stači-
lo, aby mi dal príslušný for-
mulár, na ktorom by sa naša 
spoločnosť mohla ofi ciálne 
uchádzať o príslušný ten-
der. Keby mi žiadosť podal, 
tým by bola z jeho strany 
moja požiadavka splnená. 
On nie a nie ma pochopiť. 
Hľadel na strop, potom 
na palmu v kvetináči, na ob-
lok... Pri vysvetľovaní som 
si občas pomáhal aj rukami 
a nohami, on však nie a nie 
mi porozumieť. – Priateľ-
ko, takýchto stránok ja tu 
mám denne celé desiatky. 
Ide mi hlava prasknúť. Ne-
hovoriac o tých, ktorí prí-
du s požiadavkou vybaviť 
si certifi kát. Takmer sa 
môžem zblázniť, pochop-
te,- horekoval a ušubra-
nou vreckovkou si utieral čelo. – Moja požiadavka je len maličkosť, - prosíkal 
som. – To môže každý... - ďalej nedopovedal. Šetril si slová. Všetky moje gesti-
kulácie, zvyšovanie a znižovanie hlasu až na brumendo, boli márne. Už-už som 
chcel rezignovať, ale čosi ma pomklo konať. Vo vrecku som mal pripravenú 
obálku s tým, že ak by bolo treba...Tá chvíľka napokon prišla. Pravou rukou som 
siahol do vrecka môjho saka. Piovarči sa zalizol. Vybral som obálku a posunul 

NECHÁPAVÝ
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ju šikovne popod nos vedúceho tak, aby tento výsostný akt bol najmenej ná-
padný. Aby to vyzeralo, že nič sa nedeje. Piovarčimu naskočil nastrojený úsmev. 
Ihneď sa mu vyjasnilo. Pochopil, múdra hlava. V očiach sa mu dodatočne za-
iskrilo ako žiara na vianočnej prskavke. – Konečne, že ste pochopili,- zašvitoril 
ako nežná krásavica, - veď aj mám nadriadených, dodal... O podsunutej obálke 
však nepadlo ani slovko. – Pán vedúci, to ste mohli hneď povedať, - namietal 
som. - Pane, ak chcete, aby sa auto dalo do pohybu, musí dostať benzín. Nie-
ktorým stačí aj nafta. No vidíte, bez pohonných hmôt sa vám auto nepohne,- 
nabádal, ako keby sa ospravedlňoval. Neviem, či mu mám povedať, že dolu 
brehom pôjde samospádom každé auto, keď ho posotíme. Aj stará barabizňa. 
– Viem, čo si myslíte,- poznamenal, ako keby čítal moje myšlienky. – Tu ale niet 

nijakého brehu,- dodal. 
Bodaj ho, vravím si, 
myšlienky čítať vie, nie 
je škoda, že má len takú 
malú funkciu?



Milan Kupecký  AKO SME „VÁLČILI“ ZA SOCIALIZMU  

49

� Istá politická strana vraj uviedla na predvolebnom bilborde truhlu. Zlé jazy-
ky tvrdia, že je to kvôli tomu, aby mali občania po voľbách kam pochovať svoje 
volebné nádeje.
� Vraj istá neznáma fyzická osoba vložila do nebankového subjektu 50 mi-

liónov eúr. O túto čiastku dôverčivá osoba napokon prišla. Žiaľ, nečudujme sa 

potom, že u nás tak rapídne pribúda chudákov žobrákov.

� Nuž čo, na Slovensku je to tak! Alebo, v politike nehovor nikdy…Obrovská 
je túžba dostať sa cez politiku do parlamentu a následne k peniazom a majet-
ku. A tak nečudo, ak Slovák vstúpi na kandidátku Strany maďarskej koalície 
a duchovne nábožný katolík na kandidátku Komunistickej strany.
� Niet politickej strany, ktorá by dôchodcom nepriala zvýšenie starobnej 

podpory. Dokonca každá vláda pristúpila k tomuto kroku najmä potom, čo 

sa následne ukázalo, že štátna kasa je takmer prázdna a na dôchodky nie sú 

peniaze. 

� Stretnutie prezidentov Slovenska a USA v Bielom dome, podľa agentúrnych 
správ, trvalo vyše 20 minút. I napriek úspešnosti stretnutia vznikli pochybnos-
ti, či slovenskému prezidentovi sa za tak 
krátky čas podarilo vysvetliť a ukázať 
na mape americkému prezidentovi, kde 
sa vlastne nachádza Slovensko.
� Amnestie prezidenta vraj nemožno 

zrušiť. I napriek tomu sa na Slovensku 

tak sa stalo, čím sa umožnilo trestaniu 

najmä politických prominentov. A tak 

po vzore USA sme ďalšou krajinou ne-

obmedzených možností.

� Parlament a jeho poslanci využívajú 
každý rok letné dovolenkové prázdniny. 
Nastáva tak čas skutočného oddychu, 
najmä pre občanov.
� Podľa Asociácie zamestnávateľov 

výška minimálnej mzdy by mala vždy 

korešpondovať s výkonnosťou ekono-

miky. Podľa toho, pri správnych pre-

počtoch vychádza, že zamestnanci by 

mali pracovať zadarmo.

ECHO HUMORIKONU
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– Limity stanovené majiteľom organizácie sú nízke, preto v súkromných 
prípadoch treba telefonovať stručne a presne, - informoval nás na výrobnej 
porade šéf manažmentu. Berte to prosím, ako príkaz! V duchu sme na našom 
oddelení marketingu ľutovali kolegu Strakuľu. Ten vždy postáva pri telefó-
ne a nikdy nevie, kedy prestať. A keď telefonuje s manželkou, vtedy je nám 
do popuku. Iba netrpezlivo počúva, počúva, počúva...klopí oči, stokrát opakuje 

áno, áno, áno...Každému z nás sa 
sem-tam podarí súkromný ho-
vor pred majiteľom takpovediac 
„zašiť“, povýšiť ho na služobný, 
no Strakuľovi nikdy. Je pros-
te dobrák. Aj minule. Kolega 
ho vyvolal z výrobnej porady 
do susednej miestnosti a ozná-
mil mu: volá manželka! Skočil 
ako obarený. Opäť sme sa zapo-
čúvali cez tenkú panelovú stenu 
do ich dialógu (hoci sa to neslu-
ší), ktorý bol vlastne monoló-
gom. Na naše prekvapenie, mo-
notónne „áno“ prerušilo rázne 
odporovacie „nie!“ Neverili sme 
vlastným ušiam, takmer sme 
zmeraveli. Spozornel dokonca 
aj vedúci oddelenia, člen pod-
nikového manažmentu, ktorý 
viedol poradu. Do jej ukonče-
nia sme sa nedokázali sústrediť 
na nastolenú, prerokovávanú 
problematiku, ktorá súvisela 
s obchodom. Hoci zaťažený 
úlohami, vŕtalo nám všetkým 

v hlave, ako sa Strakuľa odvážil svojej zákonitej polovičke, čiže manželke po-
vedať „nie“. Kde vzal toľko odvahy? Rozuzlenie prišlo, keď sme sa okolo neho 
zhŕkli ako kŕdeľ husí a zasypali ho zvedavými otázkami. Sklamanie však bolo 
na našej strane, keď Strakuľa po kratšom váhaní zo seba „vysypal“: – Povedal 
som jej „nie“ vtedy, keď sa ma manželka opýtala, či som ešte pri telefóne, a či 
sa mi ešte nezunovalo počúvať ju...

PRI TELEFÓNE
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– Vážení účastníci nášho medzinárodného seminára! Dovoľujem si privítať 
vás na dnešnom krátkom seminári o vplyve nezdravého ovzdušia na ľudský 
organizmus. Každý z nás iste vie, či už z tlače, alebo z elektronických médií, 
aký nesmierne škodlivý vplyv na človeka, respektíve jeho organizmus, majú 
napríklad výfukové plyny z motorových vozidiel, ktorých na našich cestách ne-
ustále pribúda. Varovným signálom sú aj exhaláty, ktoré sa dostávajú z povrchu 
do podzemia a znečisťujú nielen podzemné vody, ale i rieky a potoky. Neho-
voriac o ovzduší, kde smog je dvanásťhlavým drakom, kvôli ktorému sú naše 
i tak prašné komunikácie miest čierne a vytráca sa z nich zeleň. Víriaci prach 
na rozkopaných sídliskách nahlodáva tiež naše pľúca. Osobitnou kapitolou je 
pevný domový odpad, 
ktorý nežiadúco dekoru-
je naše okolie, keď tech-
nické služby, potkany, 
dôchodcovia a bezdo-
movci na všetko nesta-
čia. Zásahy pracovní-
kov technických služieb 
miest i obcí sú iba akousi 
náplasťou na rany, ktoré 
nám spôsobujú rôzne 
civilizačné faktory. Všet-
ky tieto neduhy pretr-
vávajú a ak sa nám ich 
nepodarí eliminovať, 
nedostaneme sa ďalej. 
Kameňom úrazu je faj-
čenie. Táto kapitola si 
však vyžaduje osobitnú 
pozornosť. O zhubnosti 
a škodlivosti fajčenia 
na ľudský organizmus 
si však pohovoríme 
po krátkej fajčiarskej 
prestávke.

NA PREDNÁŠKE
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Hovorí sa, že tí, čo vošli do histórie, obyčajne za to zaplatili životom. S fut-
balistom Lojzom Kopačkom to bolo trochu inak. Bol vášnivým hráčom Druž-
stevníka Pažiť. Pamätá si aj dátum svojej svadby iba podľa derby zápasu Pažiť 
- Zajíčkova lúka, keď rozhodca iba s námahou unikol rozvášneným divákom 
do kukurice vysadenej povedľa ihriska. Ergo, nič nového pod slnkom. – Dnes 
pôjdem s tebou na futbalový zápas, - povedala mu jedného dňa po sviatoč-
nej omši jeho polovička (či tri štvrtinka?) Amálka. Lojzo sa okúňal. – Anciáša 
tvojho, som zvedavá, čo je to za šport, keď chlapi sú kvôli tej hre takí pojašení,- 
trvala na svojom. – Dobre,- súhlasil napokon Alojz,- práve dnes hráme zápas 
so susedným Podzámečkom. Na jeseň nás na ich ihrisku poriadne dokopali, 
nuž máme im čo odplácať,- vystatoval sa,- nech ti strojenie netrvá dlho, ako 
keby sme išli do cirkusu, hoci sa niekedy futbalový zápas naň podobá, - dodal. 
Keď prišli na ihrisko, na Pažiti sa práve skončil predzápas. Po krátkej prestávke 
obe mužstvá vybehli na ihrisko. Hľadisko ožilo. Najmä starý a skúsený Jožo 
Omáčka, ktorý vše zabudol na móres a volil taký slovník, že dospelí museli de-
ťom uši zapchávať, ale mal postreh ako sám Dodo Rajman alebo taký Stacho. 
– Sudcovi mrkvu! Fuj sudca! - bolo počuť hneď na úvod a podobné výkriky sa 
stupňovali. Nielen na strane domácich, ale hostia z Podzámečku sa tiež nedali 
zahanbiť. – Nebojte sa, do nich, do nich! - zakričalo zopár skalných... - doma im 
to zrátame, - ozval sa starý Omáčka. Odrazu sa objavil dym. To hostia zapálili 
čerstvé okresné noviny. Tým dali jasne najavo, že ich mužstvo „horí“. Domáci 
vytiahli starý zaprášený transparent s heslom: Dnes sú u nás hody, nedáme 
vám body! V trinástej minúte sa hosťom nečakane podarilo streliť gól. Stalo sa 
tak vtedy, keď útočník odkopol bezradne loptu v snahe zbaviť sa jej. Vtedy, ako 
na potvoru, zafúkal vietor a odvial loptu do siete. Gól znamenal nielen vedenie, 
ale bol aj signálom k obojstranným šarvátkam, ktoré trvali do konca zápasu. 
Z takejto mixáže mal aký-taký úžitok iba rozhodca. No takýto mišmaš by sotva 
komentoval objektívne aj samotný a slávny Gabo Zelenay. Rozhodca napokon 
rafi novaným spôsobom zvrátil zápas na 2:1 pre domácich. Tak si vlastne za-
chránil svoju kožu. – Ako sa ti páčil zápas? - opýtal sa Lojzo svojej manželky 
v krčme u Stoklasa po stretnutí. Povzdychla si. – Neviem, -konštatovala roz-
pačito, ale pravdivo Amálka. – Vieš, že som nesledovala hru, no tá bitka bola 
super, stála za to! Ako keby som pozerala v televízii americký fi lm. – Na budúce 
pôjdeš znova? - opýtal sa Lojzo. – Pôjdem,- prikývla Amálka, - som rada, že ma 
znova zoberieš so sebou. Lojzo si začal spokojne mädliť ruky.

ČARO FUTBALU
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Ktoréže mužstvo, najmä futbalové, by nechcelo postúpiť, najmä po osamo-
statnení sa Slovenska, do vyššej súťaže? Každé. Na to im však nestačí iba tvrdá 
zimná príprava, ale potrebujú k tomu aj nasledovný recept, ktorý im zaručí 
vytúžený postup. Je nasledovný. Vieme, že na prípravu každého jedla treba 
mať bezpodmienečne to najdôležitejšie - čistý hrniec. V prípade prípravy náš-
ho športového „ koktailu“ však stačí aj prázdna pivová fľaša. Môže byť aj zá-
lohovaná. Pri príprave „jedla“ je však dôležité vhodiť ho v kľúčovom zápase 
na hraciu plochu tak, aby v danom okamihu trafi la prinajmenšom hlavu roz-
hodcu. Rozhodcovi, už 
keď sme pri tom mužovi 
v čiernom, odporúčame 
v rámci prípravy „jedla“, 
mrkvu. Mrkva plne na-
hradí inú zeleninu nielen 
počas jarných a letných 
mesiacov, ale aj počas 
tzv. uhorkovej sezóny. 
Prestávku využívame 
na študovanie delegač-
ky rozhodcov, najmä 
tých ktorí sú nominovaní 
na záverečné, rozhodujú-
ce stretnutia. Ich zoznam, 
za prítomnosti kompe-
tentných členov futba-
lových orgánov opatrne 
„premiešame“ a ak tre-
ba - kúpime. Potom ich 
pomaly „varíme“ až zo-
stanú natoľko na mäkko, 
že si ich môžeme omotať 
okolo prsta. Ako špage-
ty. Ak chceme mať jedlo 
chutné, okrem hlavného 

ZARUČENE NEZARUČENÝ 
RECEPT NA POSTUP
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rozhodcu a funkcionárov, uvaríme aj delegáta, ktorý býva zvyčajne na tvrdo. 
Avšak do rozbehnutia sezóny musí aj on zmäknúť natoľko, aby bol tvárny. 
Ak sa nám príprava jedla nepozdáva, skúsime do futbalového varenia „pridusiť“ 
ďalšie vplyvné osoby. Najlepšie z víťaznej politickej strany. Pritom občas opa-
trne nazrieme pod futbalovú pokrievku vriaceho kotla. Avšak tak, aby sme prí-
liš nerozvírili naoko pokojnú futbalovú hladinu. Pri miešaní sa futbalové dianie 
trochu zmúti. A my vieme, že v mútnej vode sa najlepšie loví. Vtedy vystr-
kujú svoje hlávky aj veľké ryby. Tie ryby, ktoré až príliš vystrkujú svoje hlávky 
z vriaceho postupového kotla, „stínaním hláv“, odstránime. Robíme tak dovte-
dy, pokým sa ako pena neusadíme na čele tabuľky s takým bodovým náskokom, 
ktorý nám zaručí postup. Popritom všetkom dbáme, aby nám korenie (tentoraz 
nemyslíme na góly, ale na peniaze) zostalo aj na začiatok nastávajúcej sezóny, 
ktorá bude tiež náročná a vyčerpávajúca. A to najmä po fi nančnej stránke bude 
určite viac vyčerpávajúca, ako tá súčasná. Poznámka: Ak sa nám jedlo, pripra-
vované podľa uvedeného receptu predsa len nevydarí, pokúšame sa ho variť 
opäť vždy na začiatku nastávajúcej sezóny. Musíme dúfať, že budeme úspešní, 
lebo len to potvrdí naše klubové funkcionárske schopnosti.
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V to sobotné ráno som sa nezobudil na zvonenie budíka. Zo spánku ma 
vytrhol buchot môjho suseda, ktorý prášil pred domom koberec. Údery boli 
neobyčajne silné, pretože prenikli cez zatvorené okno až k mojej posteli. Ich 
intenzita sa stupňovala a nepríjemný buchot ma znervózňoval. Podišiel som 
k oknu. Sused na prvý pohľad vyzeral ako pomätený. Raz pozrel na zem, 
v zapätí na koberec, nasledoval náprah a rana ako z dela. Tieto úkony sa peri-
odicky opakovali s menšími prestávkami. Keď som sa lepšie prizrel, uvidel som 
na zemi pred susedom ležať akýsi kúsok papiera, na ktorý pred každým úde-
rom upriamil pohľad. Čo sa načisto pomiatol? -pomyslel som si. Veď za ten čas 
by vyprášil nielen koberec, ale i prašivého psa. Natiahol som si tepláky, papuče 
a vybehol som von. Hnala ma zvedavosť, no najmä tajomstvo pred susedom le-

žiaceho papierika, kvôli ktorému 
mláti do koberca hlava-nehlava. 
Sused na môj pozdrav nereago-
val. Nadviazať s nim rozhovor 
bolo nemožné. Nedal sa vyrušiť 
zo svojej činnosti a so zlostným 
výrazom v tvári tĺkol do kober-
ca ďalej. A keď som sa už chcel 
vzdať, náhodou som svoju po-
zornosť upriamil na ležiaci pa-
pierik. V tom momente mi bolo 
všetko jasné. Od tej chvíle som 
začal suseda chápať a opantal 
ma súcit. Uznanlivo som po-
krútil hlavou, potľapkávajúc ho 
po ramene. Vypadnutý papie-
rik z koberca nebol obyčajný 
papierik. Bola to fotografi a 
jeho svokry, ktorá sa na neho 
pozerala z okna po celý čas 
svojím typickým prísnym po-
hľadom.

PAPIERIK
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Keď som pracoval ako adept pera v novinách Krik ľudu, kam som prestúpil 
z časopisu Špendlík, podozrivé mi boli mená mojich kolegov, ktorí sa pod svoje 
články podpisovali záhadnými pseudonymami. Podozrivé mi to bolo aj preto, 
lebo ja som sa vždy podpisoval iba vlastným menom Kupecký, pričom je dosť 
hlúpe, veď nikdy som nekupčil a obchodného ducha nemám. Ak by som aj 
mal, tak určite chodí do mňa iba spávať. Okrem priezviska mám hlúpe aj krstné 
meno Milan, lebo napríklad humorista Milan Markovič pri istej príležitosti vyhlá-
sil, že každý Milan, samozrejme okrem Milana Rastislava Štefánika je tak trochu 
strelený...preto aj ja som túžil po nejakom krycom pseudonyme, ale nepodarilo 
sa mi to. Možno preto to podozrenie, čo sa za tými pseudonymami, či krycími 
menami môže len skrývať? Strach a obavy sa vystupňovali najmä teraz, po Pre-
vrate, keď sa lustruje kde-kto a obavy z toho začala mať už aj moja stará mať, 
ktorá sa často dostávala do styku s „príslušníkmi“, veď neraz jej skapali husi, 
inokedy jej prešiel vodič auta čistokrvného pudlíka a neraz bola predvolaná 
na inštitúciu bezpečnosti aj ako svedkyňa. Nuž čo, človek nikdy nevie. A tak 
s napätím som sledoval ako sa u nás postupuje pri realizácii tzv. lustračného 
zákona. Kto udával, kto odpočúval, kto bol špión? Priznám si, od malička mi 
bolo donášanie a špicľovanie protivné, preto u mojej starkej som to akosi pod-
vedome vypustil z hlavy, no u mojich kolegov nie. Čo ak predsa, veď náš den-
ník bol v minulosti denníkom proletariátu, predvojom komunistickej strany, ba 
dokonca aj jej vlastníkom. Chválili sme v ňom do neba volajúce budovateľské 
úspechy, ktoré naša spoločnosť dosiahla pod vedením strany a nejeden z nás si 
po straníckej linke dokonca tykal s tými najvyššími papalášmi. Moje podozrenie 
plynúce z obáv, že som dlhý čas žil v atmosfére nedôvery, falošnej kolegiality, 
kamarátstva a udavačstva bolo desivé. Keď som sa už postupne uspokojoval 
v domnienke, že lustračný zákon je vlastne len akési bu-bu-bu, že tí eštebáci 
a ich spolupracovníci vlastne sedia (nie preboha v base), vo vládnych a parla-
mentných miestach, a tu zrazu bác! Lustrovanie novinárov! Čo ste sa zbláznili, 
pomyslel som si? Špiniť si do vlastného hniezda, veď to ani tí vtáčkovia nerobia. 
Tentoraz myslím na vtáčikov v prírode. V ten deň, keď som sa dozvedel, že 
v novinách je uverejnený zoznam spolupracovníkov ŠtB- novinárov utekal som 
ozlomkrky do najbližšej trafi ky a za zvyšné drobné, ktoré mi zostali po vypla-
tení nájomného a ostatných nutných rodinných výdavkov, som si kúpil noviny. 

AKO ŠŤASTNE 
SOM SI VYDÝCHOL
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Samozrejme, že bol to môj ojedinelý čin, lebo noviny do ktorých prispievam, 
nečítam. Nie preto, že by v nich nič nebolo (vrátane slaniny), naopak, sú dobré, 
lenže drahé, idú do peňazí. Sám som to v ten deň pocítil na vlastnej koži, pre-
tože ako človek trčiaci v sociálnej sieti, som sa musel zriecť obligátneho pol-
litra hurbanovského bažanta a cigariet. Našťastie človek má priateľov, tak som 
v ten deň konzumoval za cudzie. Odbočil som však. Pred stánkom PNS stál 
šór ľudí ako kedysi na citróny a banány, a po celý ten čas som iba tŕpol, aby sa 
všetky noviny nedajbože nevypredali a ja sám zostal bez pravdivých informácií 
o lustrácii mojich bývalých kolegov, novinárov. Predsa som sa dočkal. Schmatol 
výtlačok a hajde nedočkavo za najbližší roh, kde som pozorne rad radom čítal 
jednotlivé mená a priezviská, vrátane krycích. Po ich prečítaní som si zhlboka 
vydýchol a opantal ma hrejivý pocit, že som pracoval v kolektíve čestných ľudí, 
spolupracovníkov. Keď som v ten deň spokojne zaspával a zdalo sa, že budem 
mať pekné sny, pretože som si líhal do postele na lačný žalúdok, zrazu ma 
opäť opantal nepríjemný 
a nedôverčivý pocit po-
tom, ako som sa započúval 
do nočných hovorov z Lán! 
Vraj lustračný zákon je 
podvod a že sú na ňom iba 
„malé ryby“. Priznám si, že 
nie veľmi inklinujem k ry-
bárstvu, no pochopil som 
čo to v politike znamená. 
A tak som sa opäť rozčúlil 
a žijem naďalej v neistote 
a nespokojnosti, že čo ak 
predsa...Do čerta, nemal 
by mať človek po cely 
život iba jedno meno, 
jednu tvár? O čo by sa ľu-
dom lepšie a ľahšie žilo...
Takto nemajú pokoj ani tí 
ktorí sú už na dôchodku, 
prípadne nezamestnaní 
a politika je im gombič-
ka. Ako by sme nemali 
iné, každodenné a oveľa 
dôležitejšie starosti...



Milan Kupecký  AKO SME „VÁLČILI“ ZA SOCIALIZMU  

59

Naše futbalové mužstvo na skončenom vrcholnom podujatí sklamalo, keď 
hráči nepostúpili ani len zo základnej skupiny, ako sa očakávalo. Nášmu tréne-
rovi sme v tejto súvislosti položili zopár otázok, na ktoré nám ochotne, výstiž-
ne, stručne a najmä vtipne odpovedal:

Prečo vaše mužstvo nepostúpilo ani len zo základnej skupiny?

– Držali sme sa Coubertinovho hesla: „nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť 
sa...“

Postúpiť zo skupiny však bolo vašou „povinnosťou“.

– Je síce pravda, že sme si stavali vyššie ciele a chceli postúpiť ďalej, lenže 
hráči si akosi podvedome uvedomili, že nie je dobré zachádzať priďaleko a tak 
aj skončili.

Avšak sen účinkovať na majstrovstvách sveta sa viacerým hráčom splnil.

– Sen áno, ale počas majstrovských bojov si poriadne prispali
A o čom teda podľa vás snili?

– O zahraničných angažmán
Snáď nepovažujete vaše vystúpenie medzi ostatnými mužstvami za zbytoč-

né?

– Kdeže, hráči aspoň nadobudli skúsenosti na ďalšie majstrovstvá. A týka sa 
to aj funkcionárov, ktorí si okrem skúseností priniesli domov aj množstvo suve-
nírov a ďalších pozorností najmä pre manželky a blízku rodinu.

Neuspeli ste, čo sa ťažko dá ospravedlniť. Zdá sa, že ste do kádra nomino-

vali málo výbušných hráčov...

– Počas kvalifi kačných zápasov, na sústredení a v príprave boli dostatočne 
výbušní, iba počas majstrovských zápolení vybuchli.

Neúspech najmä odborníkov prekvapuje preto, že patríte medzi tie papie-

rovo silnejšie mužstvá.

– To áno, lenže papier veľa znesie. V jednotlivých zápasoch sa nám ani len 
nepodarilo prehlavičkovať tých, čo považovali za futbalových trpaslíkov.

Pritom na majstrovstvá sveta ste sa prebojovali ťažšie...

– O to ľahšie sme sa vrátili domov.

FIKTÍVNY ROZHOVOR S TRÉNEROM, 

KTORÉHO FUTBALOVÉ MUŽSTVO 

NA NEDÁVNOM MUNDIÁLE SKLAMALO

KUFRE I NAPRIEK PREHRÁM 
NEBALILI
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Nuž čo, nie je treba plakať nad rozliatym mliekom. Nie ste jediní, čo balili 

predčasne kufre...

– Nedá sa to tak jednoznačne povedať, pretože kufre sme predčasne nebalili.
Ako tomu rozumieť?

– Tak, že sme pricestovali s vakmi.
Aké sú šance zúčastniť sa na budúcich majstrovstvách sveta?

– Jediná možnosť je taká, že sa nám ich podarí zorganizovať u nás. To jediné 
nám zabezpečí účasť.

 Ďakujeme za informácie!

Týždeň nás kvárila snehová kalamita. Šesť dní som chýbal v zamestnaní. 
Okrem toho, kvôli viaznucemu zásobovaniu potravín, som nemohol počas 
oných pôstnych dní vôbec dovoliť si ani len poriadne najesť. Bol som nútený 
stravovať sa ako vegetarián. Na každodennom stole, popri základných potravi-
nách mi chýbali aj alkoholické nápoje. Existoval som iba vďaka špajzovým zá-
sobám, bez konzumu tradičného kvanta kalórií. Pripadal som si ako ten najväč-
ší chudák. Chýbali mi tiež informácie z televízie, rozhlasu, dennej tlače, popri 
ďalších obmedzeniach ako sú - káva a cigarety. Dni „nedobrovoľného väzenia“ 
som tak vypĺňal občianskou aktivitou. Brigádnicky som pomáhal odpratávať 
sneh z komunikácií na našom sídlisku. Pomohol som si však zdravotne, pretože 
som celé hodiny trávil na čerstvom vzduchu. A ten bol tentoraz ozaj vzácne 
čerstvý. Chýbali v ňom výpary z výfukov automobilov. Aj kotolňa s nadmernou 
produkciou škodlivého popolčeka, na ktorý sme boli zvyknutí, bola odstavená 
pre nedostatok mazutu. A tak moje pľúca, ktorými som do seba vdychoval 
štipľavý mrazivý vzduch, dostali poriadne zabrať. Popritom som schudol zo-
pár kíl. Obezita akoby sa vyparila. Večer som bol nechtiac nútený skoršie isť 
do postele a ráno si dlhšie pospať. Pripadal som si ako leňoch. Dnes je to už 
všetko celkom iné. Ťažké kalamitné dni už pominuli. Život sa normalizoval nie-
len pre mňa, ale aj pre ostatných obyvateľov nášho sídliska. Vstávam skoršie, 
už o štvrtej hodine ráno. Aby som nezmeškal autobusový spoj do práce, ute-
kám ozlomkrky a som pritom ešte ospalý. V kancelárii na stole ma každé ráno 
čaká čierna káva a zoznam služobných povinností, ktoré musím stihnúť počas 
pracovného času osobne, alebo vybaviť telefonicky. Opäť som každý deň v ko-
lektíve, v ktorom sa v plnej nahote prejavujú tie zlé, často proklamované medzi-

ÚSMEVNE PO SNEHOVEJ 
KALAMITE
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ľudské vzťahy. Neklesám však na duchu, pretože som na tento nápor na nervy 
a psychiku zvyknutý. A bez stresu by som možno všetky tie úlohy už ani ne-
zvládol. Opäť som v zajatí súkromných debát, ale i rôznych schôdzí, seminárov, 
na ktorých nechýbajú skonzumované litre kávy a kvantá vyfajčených cigariet...
Popoludní, po príchode domov, kolotoč na ktorý som skoro ráno nasadol, 
pokračuje. Nákupy, vyzdvihnutie dieťaťa z predškolského zariadenia, prechádz-
ka po čerstvom smogu pri hukote motorov, zbíjačiek a čo ja viem ešte akých 
ďalších zvukových kulís. Potom rýchlo domov k výdatnej večeri. Po vyčerpáva-
júcom celodennom maratóne hustím do seba okrem jedla aj informácie zo všet-
kých masovokomunikačných prostriedkov. Som nahnevaný na manželku, poli-
tikov, počasie, na futbalistov, ktorým hrozí vypadnutie zo súťaže. Do postele si 
líham neskoro večer una-
vený potom, čo ma man-
želka vzbudí spiaceho 
v kresle pred zapnutým 
televízorom. Po večeri 
a ťažkom jedle ma 
v spánku obyčajne pre-
nasleduje nočná mora. 
Sníva sa mi ako prepa-
dávam banky, dvorím 
mladým ženám...Netrá-
pi ma to však pri po-
myslení, že je to lepšie 
ako sledovať televízny 
program. Na druhý 
deň sa znova stere-
otypne opakuje to 
isté, keď stávam sko-
ro ráno a „nasadnem 
do rozbehnutého vla-
ku“. Pritom si často 
ťažko vydýchnem 
a vzdychnem s po-
myslením: Škoda, že 
tá snehová kalamita 
už pominula...
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� Nesprávajme sa k prírode macošsky. Ťažko sa nám bude žiť ako sirotám!
� Dnes už neexistuje lacný humor. To sa nám iba zdá z výšky honorárov.

� Som ako malé dieťa. Stále sa hrám so slovnými hračkami.
� Humor možno prirovnať k automobilu. Zle je, keď nás prejde.

� Inovované príslovie: Nalejme si čistej, pitnej vody!
� Balík opatrení sa netýka tých, čo sa už stihli nabaliť.

� Najhoršie je, ak vodič začne hovoriť z cesty.
� Zle je, ak sa človek stane koňom svojho koníčka.

� Dnes už každý z nás myslí po novom. Na seba.
� Najťažšie sa čerpá zo studnice múdrosti.

� Niekedy viac bolí strata peňaženky ako rozumu.
� Padli sme vraj na kolená. Nuž čo nám potom zostáva, iba sa modliť.

� Najťažšie je žiť v koalícii s manželkou.
� Nekrič hop, lebo ti určia limit.

ŽIVOT JE ZMENA



Milan Kupecký  AKO SME „VÁLČILI“ ZA SOCIALIZMU  

63

� Bledšia ako mesiac je ľudská závisť.
� Chlebodarcom lichotí pochlebovanie.

� Keby kvitla hlúposť a závisť, nesťažovali by sme sa na nedostatok zelene.
� Sú pracoviská, kde je nižší plat ako životné minimum.

� Ej, kam sa podeli tie zlaté časy, keď sme mali dôvod nadávať iba na manžel-
 stvo, futbal a počasie?!
� Banky netreba ozdravovať. Stačí do nich iba vložiť peniaze.

� Rada: Nebuďte nervózny, nemusí každý vedieť, že nemáte nikoho za sebou.
� Poslancom je relatívne ľahko schváliť minimálnu mzdu a výšku dôchodku. 

 Horšie by bolo, keby z toho museli žiť.

� Tešiť sa možno aj z neúspechu. Iných.
� Niekedy sa až pri pitve ukáže, 

 čo je skutočne v nás.

� Nedopusťme, aby naša ekono-
 mika išla dolu vodou. Veď 
 takmer všetky rieky sú zne-
 čistené.
� Pomaly bude občan platiť aj 

 za svetlo božie.

� Neviem čo vidíme za tým 
 zahraničným kapitálom? Bol 
 tu Marxov a neujal sa.
� Kľúčové problémy najľahšie 

 zdolávajú zlodeji.

� Nič netrvá večne. Iba priva-
 tizácia u nás.

ÍVERY 
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� Niektorí ľudia majú problémy s chrbticou od práce, iní od prílišného po-
 klonkovania.
� Kvôli slnečnej erupcii sa mnohí vzdali myšlienky dostať sa na výslnie.

� Zaujímavé, mnohí nemajú ani horolezecký kurz, ani hudobný sluch a pritom 
 nám lezú a brnkajú na nervy.
� Oveľa ľahšie je viesť auto, ako fi rmu.

� Lepšie, ak vás kopne múza, ako keď vás vykopnú z práce.
� Morálnemu víťazovi sa neujde miesto na stupienku víťazov.

� Niekdajšiu deľbu práce vystriedala deľba peňazí.
� Žiaľ, niektorí ľudia si svoju neschopnosť zamieňajú za osud.

� Kedysi kosák a kladivo, dnes širák a žobrácka palica.
� Súdiac podľa prania špinavých peňazí sme veľmi čistotný národ.

� Pozmenené porekadlo: Politik, ktorý šteká, nehryzie!
� Kedysi sme okrádali štát. Dnes jeden druhého.

� Euro: Bože, ako hlboko som kleslo!
� Máme oveľa viac tunelárov ako tunelov.

POZNÁMOČKY
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� Som proti nemiestnym otázkam. Najmä v referende.
� Čistý príjem možno vypočítať aj zo špinavých peňazí.

� Žiaľ, veľa hlavných akcionárov má vedľajšie záujmy.
� Pri predpovediach viac verím meteorológom ako politikom.

� Po vyšliapaných chodníčkoch sa chodí viac ako po širokých cestách.
� Pozmenené príslovie: Mýliť sa je výčapnícke!

� Aký kontrast: Z horúčkovitého zbrojenia – studená vojna!
� Obľuboval také menu – silný 

 nápoj, slabú ženu.

� Móda nedokáže kráčať tak 
 rýchlo, aby za ňou nestačili 
 ženy.
� Aj alkohol je iba pre tzv. vnú-

 tornú potrebu.

� Z politického kapitálu chudo-
 ba nevyžije.
� Podľa novely liečebného po-

 riadku sa vraj budú musieť 

 nosiť klobásy do lekárskej 

 komory.

� Jedine pivári sa dožili svetlej 
 budúcnosti.

POLITIKA NAŠA
KAŽDODENNÁ
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� V niektorých médiách je najpravdivejšia tiráž.
� Priama úmera: O čo tupšie názory, o to ostrejšia diskusia.

� Žiaľ, populistické reči napomôžu zvýšiť populáciu.
� Závidím slimákovi. Nemôže sa stať bezdomovcom.

� Niekto iba preto ustúpi, aby mal väčší rozbeh.
� Nepíľme stromy, čo ak sa budeme musieť vrátiť do ich korún.

� Nie vždy sa podarí získať postavenie podliezaním.
� Najľahšie sa zdolávajú prekážky, ktoré si sami staviame.

� Hovoriť hlúposti je oveľa nebezpečnejšie, ako ich robiť.
� Tešiť sa treba aj z maličkostí. Nie každý môže privatizovať fabriku.

� Mnohé černoty sa robia za bieleho dňa.
� Zaujímavý fyzikálny úkaz. Peniaze možno aj prelievať.

� Sme národ holubičí. Ibaže keby sme sa toľko neosierali.
� Priama úmera: O čo tupšie názory o to ostrejšia diskusia.

� Pozmenené porekadlo: Kto hľadí nájde!

STRUČNE A JASNE
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� Spolu pracovať ešte neznamená spolupracovať.
� Oveľa ťažšie ako byť sám, je byť sám sebou.

� Sladká pomsta má obyčajne horkú príchuť.
� Nič nejde tak ľahko vymeniť ako vlastný názor.

� Najhoršie, keď už aj v úrade pre životné prostredie je nedýchateľné 
 ovzdušie.
� Humor je vážna vec. Niekedy vážnejšia ako voľby.

� Vo voľbách odovzdáme politikom svoj hlas a po voľbách peniaze.
� Ľudia chcú byť klamaní! Na to dobre poslúži predvolebná kampaň.

� Krčmy sú plné národných buditeľov. Najmä v deň vyplácania sociálnych 
 dávok.
� Po voľbách sa politici stávajú nezávislými. Od voličov.

� Vraj sme tigrom Európy. Ale uzatvoreným v klietke.
� Najfrekventovanejší slogan dneška: Dajme šancu mladým! Tí sa dajú ľah-

 šie oklamať.

� Bojovali sme za demokraciu s ľudskou tvárou – a ona sa nám ukázala 
 v maske.
� Žiaľ, až na staré kolená som si uvedomil, že zo sľubov politikov sa ne-

 najem.

� Ono sa to povie: sloboda prejavu. Lenže kde dnes zoženiete vďačných po-
 slucháčov?!
� Problémom nie je nedostatok politikov, ale ich nedostatky.

� Pravda je iba jedna. Asi preto ju tak ťažko nájsť.
� Staré štruktúry sa opäť nabalili. Iba pod inou záštitou.

� Konečne dobiehame Ameriku. V kriminalite, užívaní drog  a v prostitúcii.
� Otvárame sa svetu. No dvere nám stále akosi vŕzgajú. 

� Najznečistenejšie sú vraj fi nančné toky.
� Najlepšou skrýšou je ukryť za za spoločnú vec.

� Na rozdiel od predošlého režimu sa dnes skúsenosti neodovzdávajú, 
 ale speňažujú.
� Aj pri počítaní sa možno prerátať. 

SENTENCIE
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� Pozmenené príslovie: Dobrá Slovenská národná rada nad zlato!
� Lepšie je prehrešok si odskákať ako odsedieť.

� Kto nemá Boha pri sebe, tomu nepomôžu ani všetci svätí.
� Dotiahol to ďaleko. Až po fi lter cigarety.

� Šírenie holej pravdy nie je pornografi a.
� Slepo sa dá zamilovať aj na prvý pohľad.

� Vraj špinavé peniaze nie sú… žeby iba ľudia?
� Mali by sme aj na Slovensku založiť kráľovstvo. Šašov už máme.

� Investičných fondov a cenných papierov máme dosť – chýbajú iba peniaze.
� Niektorí ľudia sa dostanú do popredia iba tak, že ich nastrčia ako návnadu.

� Dnes by bolo takmer nemožné štrngať kľúčmi. Pobrali nám ich exekútori.
� Na život sa treba pripraviť. Inými slovami, pripraviť sa na to najhoršie.

� Peniaze nie sú všetko, ale sa dá za ne kúpiť takmer všetko.

PRIVIATE VETROM
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� Treba sa tešiť z maličkostí. Veď nie každý z nás môže sprivatizovať fabriku.
� Dedinský futbal pomaly zaniká. Plochy ihrísk podliehajú reštitúciám.

� Žiaľ, ani populistické reči nepomôžu zvýšiť populáciu.
� Padli sme vraj na kolená. Nuž čo nám teda zostáva, iba sa modliť.

� Manželské hádky sú vraj zdravé. Parlamentné zasa drahé.
� Dnes už každý myslí po novom. Na seba.

� Pozmenené porekadlo: Kto hľadí nájde!
� Zaujímavý fyzikálny úkaz: peniaze možno prelievať.

� Mnohí naši politici priberajú viac na váhe ako na vážnosti.
� Som proti nemiestnym otázkam. Najmä v referende.

� Najmenej chorých je dnes z nákupnej horúčky.
� Judášske groše sa najčastejšie vyplácajú v tvrdej mene.

� Najväčšie nebezpečenstvo hrozí z úmyselného zakladania ohňa a politickej 
 strany.
� Najviac nás zamestnáva nezamestnanosť.

� Klebeta: Vraj sa má znova obnoviť leninská cesta.

NÁZORY A KOMENTÁRE
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� Rada: Nemíňajte peniaze na to, čo môžete sprivatizovať.
� Kto sa smeje naposledy, je buď nechápavý, alebo je poslancom.

� Najspoľahlivejšie zo všetkých služieb funguje u nás tá medvedia.
� Niektoré prázdne hlavy myslia iba na plné vrecká.

� Pri duševnom obohacovaní nehrozí podozrenie z daňových únikov.
� Uvítal by som sľubovanú lepšiu budúcnosť, ak by som bol matuzalemom.

� Môžeme sa predsa len niečím hrdiť. Máme najlacnejšiu pracovnú silu.
� Zdá sa, že sme prešli na čínsky model hospodárenia: ryžovanie.

� Dnešné časy žičia vegetariánstvu. Hrozí nám, že sa pôjdeme pásť.
� Pozmenené príslovie: Pos-

 lanec, ktorý „šteká“, ne-

 hryzie.

� Balík sociálnych opatrení 
 sa netýka tých, čo sa už stih-
 li nabaliť.
� Najhoršie je, keď vodič 

 začne hovoriť z cesty.

� Priateľ je človek, ktorý nás 
 pozná aj mimo dní sociál-
 nej podpory.
� Z politického kapitálu 

 chudoba nevyžije.

� Jedine pivári sa dožili 
 svetlej budúcnosti. 
� Závidím slimákovi. Ne-

 môže sa stať bezdo-

 movcom. 

� Nepíľme stromy, čo ak 
 sa budeme musieť 
 vrátiť do ich korún. 

STARONOVÉ MYŠLIENKY
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� V predvolebnom období hrozia záplavy z nespočetného množstva dezin-
 formácií.
� Viac ako turistické pochody vyčerpávajú tie myšlienkové.

� Žiť plným životom – na to treba plné vrecká.
� Prijateľnejšie je kopnutie múzy ako vykopnutie z práce.

� Niektoré športové zápolenia sú vraj vopred rozhodnuté. Načo sa potom 
 hrajú?
� Únik informácií sa našim štátnym inštitúciám darí zistiť až potom, keď 

 o ňom už aj vrabce na streche čvirikajú.

� Nesprávajme sa k prírode macošsky. Ťažko sa nám bude žiť ako sirotám!
� Dnes už neexistuje lacný humor. To sa nám iba zdá z výšky honorárov. 

� Humor možno prirovnať k automobilu. Zle je, keď nás prejde. 
� Kuchári a herci by sa nemali miešať do politiky.

� Dnes už každý z nás myslí po novom. Na seba. 
� Padli sme vraj na kolená. Nuž čo nám potom zostáva, iba sa modliť. 

� Najťažšie je žiť v koalícii s manželkou. 
� Nekrič hop, lebo ti určia limit. 

� Bledšia ako mesiac je ľudská závisť. 
� Chlebodarcom lichotí pochlebovanie. 

� Keby kvitla hlúposť a závisť, nesťažovali by sme sa na nedostatok zelene.
� Sú pracoviská, kde je nižší plat ako životné minimum. 

� Ej, kam sa podeli tie zlaté časy, keď sme mali dôvod nadávať iba na manžel-
 stvo, futbal a počasie?! 
� Banky netreba ozdravovať. Stačí do nich iba vložiť peniaze. 

� Poslancom je relatívne ľahko schváliť minimálnu mzdu a výšku dôchodku. 
 Horšie by bolo, keby z toho museli žiť. 
� Niekedy sa až pri pitve ukáže, čo je skutočne v nás. 

� Nedopusťme, aby naša ekonomika išla dolu vodou. Veď takmer všetky 
 rieky sú znečistené. 
� Nič netrvá večne. Iba privatizácia u nás.

PRIŠLO MI NA UM
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� Vznikajú nové politické strany. Opäť si budeme môcť viac sľúbiť.
� Je to postavené na hlavu. Vládnu u nás mimovládne organizácie.

� Socializmus z nás urobil chudákov, kapitalizmus žobrákov.
� Všetci sme dlžníkmi. Jedni exekútorovi, druhí dobrej povesti.

� Dostal som košom. V supermarkete.
� V živote neublížil ani len kuraťu. Iba si ho ugriloval.

� Kto hľadá nájde! Niekedy aj sponzora.
� Život je zmena. Vďaka politike zmena k horšiemu.

� Sme v období, keď sme ako národ padli. No niektorí politici sa ešte držia.

Z AFORISTICKEJ DIELNE
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Autor knihy Milan Kupecký je dlhoročným, skúseným, ale i známym publi-
cistom, nielen na poli súčasného humoristického, burinou zarastajúceho poľa, 
ale dlhé roky postupne pracoval v niekoľkých celoslovenských periodikách 
a v krátkom čase aj v Novom Roháči, kde bol aj šéfredaktorom. Je autorom 
piatich humoristických kníh, ktoré vydal teraz na sklonku života za prispenia 
Literárneho fondu a viacerých popredných slovenských karikaturistov a pod-
nikateľov. Teraz ponúkol autor čitateľovi ďalšiu humoristickú knižku, v ktorej si 
môžete prečítať v jednotlivých kapitolách ako sme „válčili“ za socializmu.

Vladimír Pavlík

EPILÓG
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VYDANIE TEJTO KNIHY PODPORILI:

RUKOPIS TOHTO DIELA VZNIKOL

S FINANČNOU PODPOROU 

LITERÁRNEHO FONDU

Wellness & Relax

Palárikovo

V areáli relaxačného centra Poľno SME v Palárikove je hosťom 
k dispozícii oddychový bazén s rôznymi atrakciami (divoká rieka, protiprúd, 

perličkový kúpeľ, chrliče, vodný dáždnik, vírivá vaňa – jacuzzi, vodopád, 
hydromasáže, dúhové osvetlenie bazéna), tri druhy sáun 

(parná, fínska, infrasauna), fi tness centrum a masáže. 
V priestoroch relax centra sa nachádza aqua bar, v ktorom si je možné 

pochutnať na dobrej káve a širokej ponuke alko a nealko drinkov.

Kontakt: Remeselnícka 702/2, 941 11 Palárikovo
tel.: 0907 988 632 | 035/649 31 44, e-mail: info@wellnesspalarikovo.sk

Ing. Zoltán Černák

www.wellnesspalarikovo.sk

OTVÁRACIE HODINY:
Pondelok:  14:00 – 21:00
Utorok:  10:00 – 21:00
Streda:  14:00 – 21:00
Štvrtok:  10:00 – 21:00

Piatok:  14:00 – 22:00
Sobota:  10:00 – 22:00
Nedeľa:  10:00 – 21:00

Počas sviatkov a prázdnin je wellness centrum otvorené od 10:00 hodiny.
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Ing. Štefan Mácsadi, 
predseda 
COOP Jednota SD 
Nové Zámky

Juraj Orémus, 
výrobca pekáreňských 

produktov

Mgr. Gabriel Vass, 
majiteľ lekárne 
na Prednádraží

Mgr. art. Otokar Klein, 
primátor mesta Nové Zámky

RAFTYS Slovakia s.r.o.
Poľnohospodárske stroje a zariadenia

Ing. Zoltán Szabó, predajca poľnohospodárskej techniky

Ing. Zoltán Szabó
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Zmysel pre humor som objavil v sebe až po skončení základnej vojenskej 
služby. Nezainteresovane, keď som začul v rozhlasovej zábavnej relácii otáz-
ku „Čo je to cirkus?“, na ktorú bolo treba vymyslieť vtipnú odpoveď. A keďže 
som bol aktívnym futbalistom v rodných Šuranoch pohotovo som zareagoval: 
„Keď idú hrať šurianski futbalisti von, tak to je ale cirkus!“ Alebo v čase, keď 
zorali šurianske futbalové ihrisko ako podklad na vysadenie trávy, takto som 
to okomentoval: „Konečne sa splnil šurianskym fanúšikom sen. Zorali futba-
lové ihrisko…“ A potom to už išlo ako po masle. Popri humore som bol naj-
skôr aktívnym dopisovateľom do zábavných relácií a okrem rôznych súťaží 
som posielal do redakcií aj drobné literárne útvary – myšlienky, zvané aforizmy, 
ale i poviedky a humoresky a to na rôznu tematiku, vrátane športovej, nielen 
do printových, ale i elektronických médií. Vďaka tejto dopisovateľskej aktivi-
te som pracoval niekoľko rokov v rôznych redakciách. Najskôr ako športový 
redaktor v novozámockých okresných novinách, potom ako dlhoročný vysu-
nutý redaktor krajského denníka Hlas ľudu a neskôr v Roľníckych novinách. 
Po tzv. „Nežnej“ mi ponúkli prácu v Novom Roháči, kde som bol krátky čas 
aj šéfredaktorom. A keďže časopis, respektíve tento titul skrachoval, ako zná-
my humorista, verný „roháčovec“, som sa pokúsil ho zachrániť, hoci márne, 
vo vydavateľstve Komárňanské tlačiarne. Po jeho opätovnom zániku som sa 
ako fanatik, pokúsil opäť o nemožné, – vydávať časopis pod názvom Extra Ro-
háč na vlastné náklady, spolu s niekoľkými poprednými slovenskými píšucimi 
i kresliacimi humoristami, tiež fanatikmi. Avšak opäť márne. Tento dlhoročný 
profesionálny celoslovenský satiricko - humoristický časopis, do ktorého som 
dlhé roky prispieval, následne defi nitívne zanikol. Ako v aktívnom autorovi 
zostali vo mne už iba nostalgické spomienky a kopa vlastných satirických myš-
lienok, ktoré vďaka pomoci a podpore Literárneho fondu a sponzorov som vy-
dal knižne.

Milan Kupecký, 

humorista, publicista, gelentológ

CURRICULUM VITAE

AUTORA
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