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Sneh sa valí, oheň práska, do sŕdc ide Vianoc láska.
Všade úsmev, všade neha, druh druhovi pokoj nedá.

Nákup veľký robí žienka, plače prázdna peňaženka.
Každý chová radosť v duši, vo vani sa kapor dusí.

Telka sype reklám hory, v rúre Vianoc torta horí.
Stromček pestrý krásne svieti, zrazu všetko na zem zletí.

Babka zmetá sklíčka, črepy, pritom kričí: – Dedko nepi!
Dedko milý ako dieťa, od rumu mu oči svietia.

A tie deti to je chasa, jedno s nožom  pichá, hrá sa.
Druhé siaha na nožnice, prestrihuje jaternice.

Mačka líže majonézu, z jadra hladné myšy lezú.
Pes uplatnil sviatkov nárok, ulovil si chutný párok.

Radosť veľká radosť Vianoc, dosť jej bolo za deň, za noc.
Mraky zastrú Vianoc hviezdu, pokryjú tak radosť bezdnú.

Na Silvestra dínom dánom, každý chce byť veľkým pánom.
Po Silvestri: jaj mamenka, prázdna je už peňaženka.
Nieto grošov, nie je pitie, horké naše živobytie!

V novom roku šťastne, nech sa svet otáča, vezmeme si do rúk 
nového Roháča. 
Bude nám veselo nemajte obavy, Roháč nás poteší, poučí, 
pobaví...

Od nového roku satira a humor k dobrému nás povzbudí, 
tak že sa s radosťou a úsmevom budeme pozerať na ľudí.
                    M. Beňčaťová 

Čas radosti, veselosti...

  

M. Kamenský

Ľ. Kotrha

Ľ. Kotrha
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SLOVENSKÝ HUMOR A SATIRA

Vážení čitatelia, vážení priaznivci 
humoru. V ostatom čase sa veľa hovo-
rí o nedostatku humoru, najmä jeho 
odnože - satiry. Nie div, veď satira 
vždy smerovala do výšin, čiže smerom 
hore, obrazne povedané do vyšších 
sfér atmosféry. Ako čert noža sa jej 
stránia a bránia najmä politici, pretože 
v tomto prostredí vzniká najviac káuz 
a bolo by od nich nerozumné dovoliť 
si vpustiť blchu do kožucha a dať si 
nastavovať krivé zrkadlo. Sú to naj-
mä rôzne nekalé veci mocných tohto 
sveta, ktoré by sa mali cestou satiry 
pranierovať. Preto nie je na Slovensku 
takmer žiadna satira, navyše printové 
a elektronické médiá sú v rukách oli-
garchov, najmä zahraničných, ktorí 
predsa nedovolia uverejniť príspevky, 
ktoré kritizujú a zosmiešňujú ich sa-
motných. Uverejňujú iba ak humor, 
napríklad vtipy, ktoré sa opakujú ako 
história a nikomu sa tým „neublíži“. 
A tak nečudo, že starnúci autori i hu-
moristi, píšuci a kresliaci (karikaturis-
ti) vymierajú a tí čo ešte žijú nemajú 
kde publikovať. A tak nečudo, že mla-
dí ľudia už pomaly nevedia ani čo je 
to humoreska, epigram, esej, poviedka 
či aforizmus. Pritom existuje u nás 
veľa najmä karikaturistov, ktorí sa zú-
častňujú na rôznych medzinárodných 
podujatiach i súťažiach takpovediac 
po celom svete. Aj u nás máme nie-
koľko jednorázových humoristických 
podujatí, no na ilustráciu uvediem ne-
dávny Fraštacky tŕň, na ktorom sa zú-
častnilo oveľa viac zahraničných ako 
domácich autorov. A to zo všetkých 
kútov sveta. Čiže táto oblasť humoru 
žije, hoci prežíva, je to aj tým, že ako 
sa vraví, z humoru sa dá vyžiť iba pri 
dobre platenom zamestnaní.

A tak skončil aj bývalý socialistic-
ký Roháč, ktorý má bohatú históriu, 
padol aj Nový Roháč a neprežil ani 
Extra Roháč najmä preto, že sú to pe-
riodiká, do ktorých nie je vzhľadom 
na ich charakter možnosť naliať pe-
niaze inzerciou. Navyše takýto časopis 
vzhľadom na to, že naša spoločnosť 
je dipolárna, má iba šancu prežiť tak, 
že sa stane apolitický, nie bulvárny, 
nevulgárny, neperverzný, neosoču-
júci a nedegradujúci žiadne osoby. 
S určitou podporou zo strany minis-
terstva kultúry by sa postupne mohol 
stať sebestačným a tak dať priestor na-
šim popredným humoristom na pre-
zentáciu, čo je napokon aj určitý vklad 
do pokladnice našej kultúry. A takýto 
časopis vám práve ponúkame. Veľa 
bude záležať na tom, ako ho prijmete 
ako čitatelia, ako sa budete zúčastňo-
vať na jeho tvorbe a ako mu vynaložíte 
priazeň v podobe ústretovosti. 

Teraz je šanca, po niekoľkoročnej 
prestávke nadviazať na túto roháčov-
skú tradíciu a dať šancu novému sati-
ricko-humoristického časopisu, hoci 
v internetovej podobe.

Preto aj touto cestou sa obracia-
me na vás všetkých, predovšetkým 
na bývalých „roháčovcov”, aby nám 
pomohli posielaním svojich humo-
ristických výtvorov - vtipných textov 
a karikatúr cestou internetu a dostať 
tak za krátky čas tento časopis (kto-
rý ako mesačník bude vychádzať 
na 16 stranách) na žiadúcu úroveň. 
Tak, aby bol zaujímavý pre všetky 
vekové kategórie, aby bol oň záujem 
nielen u ľudí so zmyslom pre humor. 
Čakáme na vaše prvé ohlasy a predo-
všetkým príspevky...        

(zostavovatelia)
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B. Horecký

M. Krištofovič

Súboj
 
Môj sok ma vyzval na súboj. 

Podľa zaužívaného zvykoprá-
va, ja som mal právo voľby 
zbrane. 

Zvolil som si slovo. Veď slo-
vo je zbraň najmocnejšia. Ok-
rem toho, ovládam ho doko-
nale. Nuž, skromnosť bokom, 
veril som si.

A konečný výsledok? Môj

sok odišiel bez škrabnutia. Ne-
dotkli sa ho ani moje najostrej-
šie, najlepšie mierené slová pre-
tavemé z hlbokých a bojovo 
naladených, navyše predobre 
premyslených myšlienok. On 
sa dokonca ani na jediné slovo 
nezmohol.

Po boji som oľutoval moju 
nesprávnu voľbu. Radšej som 
mu mal dať po papuli! 

J. Heinrich

 V našom paneláku už roky 
žije počerný muž. S nikým 
sa nestýka, nikto ho nena-
vštevuje. Susedov síce sluš-
ne pozdraví, ale to je všetko.
Do reči sa s nikým ani za ten 
svet nepustí, hoci sme to už 
neraz skúšali. Zavčas rána od-
chádza nevedno kam a vracia 

sa až podvečer. Nefajčí, do 
krčmy nezájde. Taký odľud 
je to. 

Nech si je aký je, no iné 
nám susedom nedá pokoja. 
Veľa vecí tu nehrá. Už to, že 
je počerný, je podozrivé. S ra-
sizmom to nemá nič spoloč-
né, veď my všetci sme libe-
rálni humanisti. Ale ten jeho 
prízvuk keď pozdraví, ten nie 
je ono, na tom sa zhodneme 
všetci. Aj zrak hneď sklopí, do 
očí sa človeku nepozrie. 

Prebrali sme to už po ve-
čeroch, spoločne, i v malých 
skupinkách a z každého kon-
ca. Kaftan ani turban síce ne-
nosí, ale z toho všetkého nám 
vychádza, že je arabský tero-
rista. Potencionálny, samo-
zrejme. Aj sme istý čas čakali 
ako sa prejaví, ale on nič. Má 
nervy zo železa. Alebo že by 
čakal na pokyny z centrály ak 
spiaci agent? Lebo tak sa im 
hovorí v branži.

Napokon v krčme sme roz-
hodli, že to ohlásime, ako 
ináč, anonymne našej kontra-
rozviedke... 

Netrvalo dlho a do panelá-
ku vtrhli kukláči. Bez veľkých 
cavikov, s troškou trhaviny 
a zopár dymovnicami a de-
lobuchmi, otvorili dvere jeho 
garzónky. 

Stál tam nevinne, ospalý, 
rozstrapatený a veľmi prekva-
pený v pyžame a pretieral si 
oči. 

Tak predsa! Z toho sa už 
tak ľahko nevykrúti...

J. Heinrich

Bártrov obchodBártrov obchod 

          . Majer

ŽIVOTNÝ AUTSIDER
Dorazí do cie a?
Radšej nevravte!
Vždy ho dorazia
rovno na štarte.

M. Kenda

PROGNÓZA
Vraj, celý svet
sa bude búra ,

zrútia ho a
- zriadia úrad.

M. Krištofovi

– Pýtajú sa ministra fi nancií 
– Pán minister, koľko je 4 
plus 4 ?
– 9,60 aj s DPH, - odovedá 
pohotovo fi nancmajster.

– Zhovárajú sa dvaja bez-
domvci:
– Fero, čo by s urobil, keby si 
vyhral milión korún?
– Dal by som vytapetovať všet-
ky lavičky v parku.

� � �

– Nenbíte sa, zdravý chlap 
a žobrete?
– Prosím vás, mladá pani 
a čo si mám kvôli tým vašim 
pár korunám zlomiť ruku?!

� � �

Na rohu ulice:
– Mladý pán, rýchlo mi dajte 
do kobúka tých dvadsať ko-
rún!...
– A čo sa tak ponáhľate?
– Viete, zle som zaparkoval 
a tak musím ísť odparkovať to 
svoje BMW.

� � �

– Rozčuluje sa istá pani:
– A to ste tu dnes zasa? Pri-
šli ste opäť žobrať?
– Nie mladá pani. Dnes som 
vás prišiel požiadať o ruku! 

� � �

Okoloidúci k netrpezlivo po-
skakujúcemu mužovi na rohu 
ulice s klobúkom:
– Čo ste dnes taký netrpezlivý 
a nervózny?
– Viete, ja si dopoludnia takto 
privytrábam a o chvíľu musím 
nastúpiť na pracovnú smenu.

� � �

– Čo môže byť pre bezdo-
movca osudné?
– Keď pribehne ku kontajne-
ru neskôr ako potkan.

� � �

– Kde bývaš?
– Nikde.
– A ty?
– Vedľa teba.

� � �

Prečo ťa včera odviezli poli-
cajti?
Pretože som fetoval zabí-
jačkové výpary pred mäsiar-
stvom.

� � �

Vnuk sa pýta babičky:
– Babička, prečo máš také 
veľké ústa?
Babka odpovedá:
– To aby som mohla jesť tat-
ranky po dĺžke.

� � �

VTIPPARÁDA
(BEZDOMOVCI)

Podozrivé indivíduum

– Fero, máš nejaký kapitál?
– Áno. Marxov. 

Pri dverách žobre chlap.
– Prosím vás, nemáte pre 
mňa kúsok torty?
– A to by vám nestačil kúsok 
chleba?
– To áno, viete, ale dnes 
mám narodeniny!

Pri nákupe v potravinách
netreba mu euro.

Zaplatí ho vždy s fľašami
od piva a od rumu.

Po štvorročnom pôsobení v par-
lamente si poslanec márne hľadá 
robotu. Až sa mu to konečne po-
darí, vedúci mu dá do ruky met-
lu a prikáže mu zametať obilný 
sklad.
– Prosím vás, čo si to mne mys-
líte? Sedel som štyri roky v par-
lamente...
– Dobre teda - vraví majiteľ - po-
dajte mi tú metlu a ja vám to naj-
skôr ukážem.



Okrem atómky, zdražovania al-
koholu a rakoviny, sa v rodine
každoročne obávame Vianoc. Tie
u nás nikdy nepratrili k sviatkom 
pokoja a mieru, ako je vždy písa-
né v časopisoch. Naopak, Vianoce 
nám vždy rodinnú pohodu skôr 
narušili. Spomeniem niekoľko po-
žiarov od vianočného stromčeka, 
vytopenie susedmi, či náhodné de-
lobuchy, ktoré nám zablúdili do 
obývačky otvoreným oknom, keď 
nás, deti oblbovali, že tadiaľ prí-
de Ježiško. Aj s kaprom boli več-
né problémy. Pamätám si, keď ho 
dedo udrel koľajnicou tak neši-
kovne, že mu rozzúrená ryba sko-
čila zo stola za krk a spôsobila 
niekoľko podliatín a tržných rán 
plutvou. Napriek týmto a mnohým 
iným rušivým momentom, sme sa 
tieto cirkevné sviatky snažili oslá-
viť vždy dôstojne, pretože naša 
rodina bola vždy nábožensky za-
ložená. Pradedo dokonca kedysi 
zvonil v kostole, až prepadol opitý 
cez zábradlie na veži a z dvadsať-
metrovej výšky sa zrútil na zem. 
Prababka za ním dlho plakala, lebo 
mal pri sebe úplne nové hodinky.

Raz sme si povedali, že si uro-
bíme Vianoce plné pokoja a poro-
zumenia, skrátka také, o akých ke-
dysi hovorili laureáti štátnej ceny 
Klementa Gottwalda v televíznom 
kresle pre hosťa. Ale, bohužiaľ už 
od začiatku decembra nás spre-
vádzala smola. Otec, ktorý vždy 
robil v našom činžiaku Mikuláša, 
bol pred domom zákerne zrazený 
tehlou do blata sedemročným vý-
rastkom. Kým sa stačil spamätať, 
stihol mu zapáliť zapaľovačom 
bradu z vaty. Keď došiel otec ne-
skoro večer domov v Mikuláš-
skom úbore, zablatený a ohoretý 
matka ho upodozrievala, že jej pre-
pil všetky peniaze, ktoré si odkla-
dala na alkohol. Na to otec vy-
zliekol mikulášsky úbor vypoži-
čaný od farára (ktorého zavreli za 
rozkrádanie cirkevného majetku) 
a od jedu ho roztrhal. A napokon 
prehlásil: „O rok už nikomu idiota 
robiť nebudem!“

Sviatky pokoja a mieru sa ne-
zadržateľne blížili. Celá rodina
sa preto rozbehla po obchodoch.
V tomto období sa to rovná skoro 
samovražde a preto to aj tak do-
padlo. Otec došiel domov s odhr-
nutým rukávom na saku a s neprí-
jemnými modrinami. Strýka niek-
to v obchodnom dome dokopal
a matku sme tri dni nemohli nájsť, 
až neskôr nám prišli oznámiť, 
že ju zadržali na polícii, lebo sa 
zaplietla do úplne zbytočnej bit-

ky. Babke niekde ukradli tisíc ko-
rún a zuby darované ešte z čias 
reálneho socializmu a jed na hlo-
davcov, ktorý kúpila dedovi pod 
stromček. V poslednej etape prípra-
vy na Vianoce strýko s otcom dos-
tali za úlohu zohnať strom a kap-
ra. Odrezať strom opäť na sídlisku, 
ako navrhoval strýko, sa otcovi ne-
chcelo. Mal ešte v živej pamäti 
incident z predchádzajúceho roka.
Vyslúžil si vtedy kvôli tomu hanbu, 
1000 korún pokuty a pár faciek.
Vylúčili ho tiež zo spolku ochran-
cov prírody a na dvere nám niekto 
vyryl nožíkom, že je prasa. Keďže 
otec už v podstate nemal čo stratiť,
lebo členom ochrancov prírody - 
Zabi bobra, zachrániš strom! - už 
nebol a na dverách bolo ešte stále 
dosť miesta, rozhodol sa ukoristiť 
strom v parku. Nebol to však naj-
šťastnejší nápad, 
no drevorubači, 
ktorí tam praco-
vali, sľúbili, že
nikomu nič ne-
oznámia a uspo-
kojili sa s tromi 
litrami borovič-
ky. Čo sa týka 
kapra, strýkov  
s labomyse lný 
nápad zozbierať
vo Váhu ryby, 
ktoré sú pri bre-
hu hore bruchom 
otec nekompro-
misne odmietol. 
Darmo ho strýko 
presviedčal, že 
ryby len odpočí-
vajú. Napokon sme museli tú šupi-
natú potvoru kúpiť.

Dovtedy, čo na Štedrý deň ráno 
babke veselo horeli v rúre koláče, 
lebo si listovala v nejakom erotic-
kom časopise, dedo sa rozhodol, 
že kapra vo vani zastrelí. Keď sa 
mu „podarilo prestreliť vaňu“ na 
štyroch miestach a stenu k susedo-
vi, dierou bolo vidieť, že aj on má 
problémy s kaprom. Do všetkého 
toho zvonili cigáni, ktorí nás chce-
li obšťastniť ukážkami zo svojho 
folklóru a s gratuláciami. Nikto 
z nás sa dvakrát nehrnul otvoriť, 
pretože kultúra tohto etnika je 
nám dosť vzdialená. A tak „umelci“ 
pridali nejaký ten kopanec do dve-
rí. Sused našťastie duchaprítomne 
zasiahol proti ním slzným plynom 
a razom bol na chodbe svätý po-
koj. Steny v kúpeľni, po dedovom 
nie príliš vydarenom poľovníc-
kom výkone na kapra boli celé od 
krvi, takže ich bolo treba vymaľo-
vať. Málokto by veril, aký problém 

je na Štedrý deň ráno zohnať ma-
liara. Keď otec obehol všetkých 
remeselníkov, väčšina z nich sa do-
mnievala, že ide o predsilvestrov-
ský vtip a jeden z nich ho polial 
latexom. Potom sa maľovania kú-
peľne ujali otec so strýkom a nám 
ostatným bolo jasné, že sen o po-
kojných sviatkoch sa začína poma-
ly, ale isto rozpadávať. Popolud-
ní nám v obývačke začali padať, 
po ťažkých ranách, kusy omietky
z plafónu. To sused zhora, lakomý 
si kúpiť stojan, pribíjal vianočný 
strom k parketám. Otec so strý-
kom ešte stále maľovali kúpeľňu 
a v byte to vyzeralo akoby maľo-
vali celý panelák. Na večer, skôr 
ako sme zasadli k štedrej večeri, 
„vrútilo sa“ k nám strýkových päť 
besných detí s jeho ženou. Dvoch 
najhorších darebákov museli hneď 

priviazať v izbe 
o radiátor. Ďal-
ší traja kopli do 
farby a začali sa 
driapať na via-
nočný stromček. 
Skôr ako ich pri-
viazali k ostat-
ným, stačili ešte 
prerezať sedaciu 
súpravu, vybú-
rať v chodbe 
priečku na to-
pánky a zhodiť 
zo steny otcov 
diplom – čestné 
uznanie za roz-
voj ľudskej de-
bility v jeho 
podniku. Koneč-

ne sme si prisadli k štedrovečer-
nému stolu. Otec so strýkom odlo-
žili štetky a ešte v montérkach od 
vápna prednášali slávnostné prípit-
ky. Večerali sme. Strýkova žena, 
ktorá so svojimi 150 kilami sa vidi-
teľne vysmievala všetkým diétam 
a racionálnej strave, si vždy, medzi 
jednotlivými chodmi, odskočila do 
kuchyne niečo zahryznúť. Kedy-
si pracovala v JRD, odkiaľ ju pre-
pustili, lebo umlátila jedného súd-
ruha pneumatikou z traktora.

Pred domom stále niekto hulá-
kal. Podľa sprostých nadávok bolo 
jasné, že v žiadnom prípade nejde 
o vianočné koledy. Strýko, asi zo 
zvedavosti, otvoril okno a pozrel 
von. Vtom ale dostal prudkú ranu 
do hlavy, lebo horní susedia mali 
vždy zvyk vyhadzovať vianočný 
stromček hneď po štedrej večeri. 
Situácia sa potom vyvíjala nasle-
dovne: Strýkovi dávali v kuchyni 
obklady, otec odišiel urobiť ďalší 
náter do kúpeľne a k dedovi sme 

zavolali (ako už každoročne) zá-
chranku, lebo mu uviazla kosť
v krku. Keďže babke bolo ľúto ne-
dojedenej ryby, cestou na pohoto-
vosť ho v sanitke ňou ešte dokrmo-
vala. My, ostatní sme rozbaľovali 
darčeky. Sklamaním sa mi usadili 
v očiach slzy, keď som pod strom-
čekom opäť nenašiel striekaciu 
pišťoľ. Pevne som veril, že ju po 
dvadsiatich rokoch čakania do-
stanem konečne na tieto Vianoce. 
Dlho sme potom nemohli zaspať, 
lebo pred vchodom do činžiaku sa 
bili chuligáni. Prestali až nad rá-
nom, keď začalo mrznúť. Na dru-
hý deň, v prvý vianočný sviatok, 
otec, akonáhle vyšiel z vane, (lebo 
všetky postele strategicky obsadila 
strýkova rodina) rozdal každému 
z rodiny úlohu. Keďže, kvôli strý-
kovej rodine, sa nám minuli záso-
by, rozoslal nás otec po všetkých 
známych ale i neznámych ľuďoch, 
zháňať nejaké potraviny. Ešteže 
celú strýkovu rodinu ráno odviez-
li do nemocnice. Službukonajúci
primár konštatoval diagnózu dvo-
ma slovami: „Prežrali sa!“

Doma sme konečne vymaľovali 
kúpeľňu. Nedá sa povedať, že ot-
cova a strýkova zručnosť by bola 
na vysokej úrovni, pretože krv na 
stenách od kapra prekryl až dva-
násty náter a tapety. Po vymaľova-
ní kúpeľne sme začali upratovať 
byt. To sa pretiahlo až do konca 
vianočných sviatkov. Strýkove de-
ti medzitým využili nepozornos-
ti dospelých a veselo likvidovali 
naše bytové zariadenie, ktoré sme 
nadobudli pôžičkami, darmi od 
známych a drobnými krádežami.

„To zasa boli tento rok Viano-
ce!“ – povedal otec koncom januá-
ra, keď sa mu konečne podarilo 
strýkovu rodinu vyraziť z bytu. Ná-
sledne, v tichom zúfalstve, začal vy-
nášať von zdemolovaný nábytok. 
Akési indivíduum chodilo v našom 
byte a predávalo prázdne papiero-
vé krabice od solviny. Oblbnutý, 
a zhypnotizovaný otec nešťastím, 
ich kúpil hneď za tri stovky...

Na ďalšie Vianoce sme sa roz-
hodli urobiť zásadné opatrenia. Ok-
rem iného, za pomoci polície de-
dovi odoberieme pušku a strýkovej 
rodine sa budeme snažiť nahovo-
riť, že náš panelák je podmínovaný 
teroristickou organizáciou. Otec sa 
rozhodol pre istotu na sviatky od-
cestovať. Chce si vybaviť v tom-
to termíne profesionálne vojenské 
cvičenie a tak konečne prežiť Via-
noce plné pokoja a mieru. Všetci 
mu už teraz, vopred závidíme... 

S. Janda

3

Illustračný obrázok:
M. Krištofovič

Tohoročné Vianoce v našej rodine
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M. Kamenský

F. Bojničan

F. Bojničan

M. Kamenský

V. Haring

M. Kamenský

V obchode si Fero pred 
sviatkami so zaujatím 
prezerá police s alkoho-
lom. Po chvíli si vzdychne 
a rečie: 

– A vraveli nám, že naj-
drahšou tekutinou je krv...

� Paradoxom je, keď je dietna sestra obézna.
� Inovované príslovie: Bližšia košeľa, ako tabak!
� Úprimného a priameho človeka spoznáte ľahko. Býva obviazaný.
� Najhorší je ten, kto verejne hovorí o tom, čo si os tatní iba 
 myslia.
� Pri odpočívaní ťažko rozoznať kedy končí únava a začína lenivosť.  
                Ľ. Víťazka

  
Pozornosť tu zrejme budí

na voľbách bolo málo ľudí...
Taká nízka účasť (beda !)
lepšie vysvetliť sa nedá.

Dva dôvody hneď sme mali:
kandidátov nepoznali...

Druhý dôvod (medzi nami):
kandidát bol príliš známy!

 E. Petru

Hovorí pacient psychiatrovi: 
– Pán doktor, niečo nie je so 
mnou v poriadku. Stravujem sa
v najdrahších reštauráciách, 
mám luxusné auto, dom, chatu 
a každý rok chodím na zahra-
ničnú dovolenku... – Prosím 
vás, a čo je na tom zláštne?

– Nuž to, že som nezamestna-
ný a mesačne poberám iba so-
ciálnu podporu...

� Z chlapca sa stáva muž vtedy, keď pod vianočný stromček dosta-
 ne po prvý raz ako darček ponožky.
� K Bohu nás privedie hviezda, k čertovi koňak.                           M. Palko

� Ak niekto stojí za vami, nemusí to byť preto, aby vám pomohol.
� Jedni pracujú pre budúce generácie, iní pre blízkych príbuzných.
� Najviac charakterných a inteligentných ľudí nájdete v inzertných 
 oznamoch, zoznamovacích rubrikách a na náhrobných kameňoch.
� Každý človek má svoju cenu. Iba niektorí jedinci majú zľavu.

Ľ. Víťazka

V politikeV politike
Už to kde - kto vraví

budú padať hlavy
prvá obeť biedna

bude hlava I.
xxx 

Stále sa nič
nedeje

čo vzbudzuje 
nádeje...

 J. Heinrich

� Smrť a exekútor prichádzajú 
neočakávane.
� Niektoré reformy majú špor-
tový charakter. Ľudia si ich od-
skáču.
� Alkoholizmus je choroba. Žiaľ, 
veľmi obľúbená.            

� Nudistická pláž neraz odstra-
ňuje konfrontáciu predstavy
s realitou.
� Paradoxné je, že o zrušení au-
tobusových a vlakových spojoch 
rozhodujú tí, čo sa vozia v ba-
vorákoch.            

  

VOĽBY

M. Kupecký J. Gablík
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M. Kamenský

A. Mihalech

M. Kamenský

F. Mráz

P. Švancár

M. Kamenský

Dva oznamy
 Pracovníci pôšt a tele-
komunikácií podávajú 
verejnosti aj touto ces-
tou vysvetlenie, že SP 
už neznamená Slovenská 
pošta, ale Slabo platení.

- - - - - - - 
 Podľa zákona sa prísne 
zakazuje loviť zver oso-
bám bez povolenia. Ne-
vzťahuje sa to na tých, 
ktorí majú vlastné po-
zemky a lovia na nich 
podľa vlastných predpi-
sov.              I. Gablík

Antiglobalisti
Na obrovskom zelenom poraste pred mestským úradom 

sa konala manifestácia aktivistov, presnejšie antiglobalis-
tov. Rozbalené heslá týchto “grinpís” vyjadrovali snahy smeru-
júce k záchrane životného prostredia. Navyše, viacerí hlasito 
skandovali heslá ako:

– Zabráňte globálnej katastrofe! – Preč s ozónovou dierou! 
– Neničte dažďové pralesy! Dodržiavajte prijatú Kiotskú do-
hodu!

Keď sa rozišli, zostala po nich takpovediac spúšť v podobe 
zničeného trávnika a odpadkov.   J. Žilinský 

– Predstav si, Jožo na sil-
vestrovskej zábave zbil pred 
všetkými hosťami manželku.

– A nik mu v tom z prítom-
ných nezabránil?

– Nie. Všetci si mysleli,
že je to nejaký nový druh 
tanca.

Vracajú sa dvaja podnapití 
zo silvestrovskej zábavy. Keď 
podídu k autu, hovorí jeden 
druhému:
– Jožo, ty budeš riadiť. Si veľ-
mi opitý na to, aby si spieval...

– Starý otec, čo máte radšej - 
Vianoce, alebo sex?
– Pochopieľne, že Vianoce. Tie 
bývajú častejšie...

S E X U O L O G I C K Á
P O R A D Ň A

 Nedávno som len tak, z nudy, čiasočne aj z recesie, nav-
štívil sexuologickú poradňu. Hoci nemám žiadne problémy
a všetko funguje tak, ako má. Aspoň ja som si to myslel.
 Ale to len dovtedy, kým ma nevzal do parády sexuológ. 
Otázka striedala otázku, jeden test nasledoval za druhým. 
Obrázky, kazety... Pot sa zo mňa lial cícerkom. Ale výsledok 
stál za to. Z poradne som vychádzal vnútorne oslobodený, 
akoby znovuzrodený. 
 V ústrety novému životu som zvolal: „Och, šťastná som to 
ja žena !“  J. Lesník



 Žijem si ja v blahobyte. Pe-
ňazí mám ako pliev aj ostatné-
ho bohatstva nadostač. Aj to 
zdravíčko mi našťastie slúži. 
Jediné čo mi chýba, je skutoč-
ný priateľ. Lebo tých falošných
pochlebovačov sa motá okolo 
mňa viac než dosť. 

A tak mi napadla stará múd-
rosť – v núdzi poznáš priateľa. 
Keď v núdzi, tak v núdzi. 

Vzdal som sa ja blahobytu
a dobrovoľne som sa v núdzi 
ocitol. 

Obzerám sa okolo seba, ale 
okrem biedy bieducej nič iné 
nevidím. Až po čase sa zača-
li ľudkovia vôkol mňa trúsiť.
Otrhaní, vychudnutí, dlane ku 
mne vystierajú. 

– Pomôž mi, priateľ - dranka-

jú – hlad ma kvári! 
– Daj pár drobných, priateľ 

milý - prosia iní – nech sa tro-
chu zaodejem!

Zrazu sa mi v hlave vyjasni-
lo. Tak toto sú teda tí priatelia! 
Vrátim sa ja len do toho môjho 
nudného blahobytu. 

 Pretože lepší pochlebovač
v blahobyte, ako priateľ v nú-
dzi!  J. Heinrich
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M. Balocký

M. Ďurža

H. Lehoczký

Nadránom ma zobudili 
povedomé zvuky. Ako keby 
hora šumela. Oči som ne-
otvoril, reku, sníva sa mi. 
Kdeže by sa tu, uprostred 
sídliska, les nabral. Zopár 
olámaných, poodieraných 
stromov, to ešte, ale les... 

Nesnívalo sa mi. Zaťukal 
ďateľ, zaškriekala sojka, líš-
ka piskľavo zabrechala. Vy-
skočil som z postele na rov-
né nohy a poďho, k oknu. 
Vlastným očiam neverím. 
Vôkol les. Paneláky obkľú-
čené, statnými smrekmi
a jedľami obrastené.

Vybehnem von. A tam už, 

takí ako ja, vyhúkanci, zde-
sene oči pleštili. 

 Sídlisko pripomínalo sta-
rodávne mesto Aztékov, 
Mayov, či Inkov, čo ho v pra-
lese objavili. Ibaže namiesto 
paliem a lián - smreky, jedle 
a lieštie. Voňala hrabanka
a podhubie.

 Zabudli sme, ľudkovia, do 
hory chodiť. Nuž prišla hora 
za nami. Hanba nás pojala, 
ako sme tam stáli. A tak sme 
sa pobrali za mesto, kde od 
nepamäti hora rástla. Ale 
tam - holá pustatina. Kam sa 
teraz, mi biedni podejeme... 

 J. Žilinský

Prišla hora za nami

Keď susedovi...  
Susedovi odnaproti zdochla koza. Úžasný to bol pocit. 

Veď čo krajšie by si mohol ešte našinec želať. Ale pred-
sa... Podvedomie mi nahováralo, že k môjmu šťastiu ešte 
predsa len niečo chýba. Potom mi to došlo. Hneď na druhý 
deň som si kúpil kozu aj ja.

A teraz mi nezostáva nič iné, iba čakať. A tak čakám.
 J. H. V y m á h a n i e     

p r á v a
Došlo k najhoršiemu.
Už ani platné zákony 

neplatia.
J. Liptay 

– Čo dostaneš ma Vianoce 
od manželky?

– Asi nič, pretože po celý 
rok sa mi vyhráža, že nikdy 
mi nič nedaruje!

JE TO PARTA...
Je to partia ako hrom:

– brýzgajú si navzájom,

každý s každým sa tam háda... 

To je Koaličná rada!
J. Heinrich

– Janka, predstav si, včera 
som našla na radiátore po-
hodený kondóm.

– Prosím ťa, najskôr mi ale 
povedz, čo je to radiátor...

M. Kamenský

V  NÚDZI  POZNÁŠ  PRIATEĽA...

P. Švancár

M. Belica



Sú v živote chvíle, keď sa treba 
rozhodnúť. Aj pre mňa nastal ta-
ký okamih, vyvstala otázka: Akým 
smerom sa má uberať môj ďalší 
život? 

Radcov som mal naporúdzi hneď 
troch. Najskôr sa mi rozum priho-
voril:

– Poď za mojim hlasom a budeš 
slávny! Pre múdrosť ťa budú osla-
vovať!

– Veď uvidím, - hovorím si, – nech 
aj tí dvaja ponúknu, čo majú.

Potom mi srdce takto vraví: 
– Môj hlas, to je samá dobrota. 

Choď za ním a oltáre ti budú za 
živa stavať! 

– Načo sú mi oltáre, - dumám
a čakám ešte, čo mi svedomie po-
núkne. 

– Riaď sa ty len mojim hlasom, 
- káže mi svedomie – budeš dobre 

spávať, aj umierať sa ti bude ľah-
ko!

Je mi to ale za ponuku, - pomys-
lím si a zahľadím sa na kopec peňa-
zí, horu bohatstva, ktoré sa predo 
mnou vynímajú... 

Čuším, v duchu s predchádza-
júcimi radami súhlasím, ale aj tak 
sa poberám smerom, ktorým som 
sa práve úpenlivo a sústredene za-
hľadel...  J. Heinrich
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M. Belica

B. Horecký

M. Ďurža

M. Kamenský

Dedko z domova dôchod-
cov posiela pohľadnicu rodi-
ne do mesta s textom. „Všet-
ko najlepšie k Vianociam
a k Silvestru! Dajte prosím 
pohľadnicu kolovať všetkým 
príbuzným...“

Obsah a forma
Kto nedokáže vytvoriť 

rozumný obsah,
 vyrába aspoň hlúpu 

formu.
J. Liptay

Zhovárajú sa dvaja počas 
sviatkov, keď jeden hovorí 
druhému: – Ja som ti vždy 
na Vianoce akýsi na mäkko 
a naopak, na Silvestra vždy 
úplne tvrdý!

Hovorí Mišo Ďurovi v krč-
me: – Prečo piješ postojač-
ky? Čo si nesadneš?

– Ale, manželke som sľúbil, 
že nebudem už viac vysedá-
vať v krčme.

Neskoro v noci mi niekto 
zaťukal na dvere. Otvorím 
– vidím na prahu takmer ho-
lá žena stojí. Celá sa zimou
a strachom trasie, zbytky
šiat, sťa by franforce z nej 
biedne visia. 

– Prepadli ma, - vraví drko-
tajúc zubami – pomôž mi 
dobrý človeče!

Bez zaváhania som ju poz-
val ďalej. 

– Ja som Pravda - hovorí
a podáva mi ruku na zozná-
menie. 

– Tak to je iná reč, vravím 
si a zaháňam hriešne myš-
lienky. 

– Priodel som ju županom, 
horúceho čaju navaril, čo-
to pod zub pripravil. Na noc 
som jej vlastnú posteľ ponú-
kol a sám na pohovke pod-
riemkaval. Až nad ránom ma 
spánok premohol. 

Keď som sa zobudil, Prav-
da bola preč. O pár dní mi 
prišlo predvolanie na polí-
ciu. To Pravda ma udala. Vraj 
som ju znásilnil. J. Žilinský

Znásilnenie pravdou

– Čo sa stalo susedovi
Kropáčkovi?

– Otrávil sa alkoholom.
– Dočerta, prečo pije otrá-

vený alkohol?!
� � � � � � �

– Pán hlavný to má byť ša-
lát pre dve osoby?

– Áno.
– Tak prečo je tam iba je-

den slimák?!

Prehlušené svedomie

Ľ. Kotrha

Dežo sa zaujíma vo firme
o miesto šoféra. Zamestná-
vateľ sa ho pýta:

– A máte nejaké odporúča-
nie od predošlého zamest-
návateľa?

– Mám. Aby som si hľadal 
nové miesto.
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F. Bojničan
M. Kamenský 

A. Mišanek

M. Kamenský

M. Kamenský

Pra-mienky
Prístup

k informáciám
A  čo ak  jedna 

myšlienka
preváži megabajty 

hlúpostí ?!

H r ô z a
Kde sa diktátori 

neboja,
tam sa aj zem trasie 

strachom.

R e f o r m a
(podľa  Murphyho)

Aj  úspora  
administratívy

sa rieši byrokratickými 
metódami.

( N á š )   j a z y k 
S jazykom, v ktorom 

je stredného rodu 
dievča,

možno robiť čokoľvek.

S p o k o j n o s ť 
Neviem o nikom,

kto by po smrti nebol 
spokojný.

W o r k o h o l i k 
U nás prevládajú 
workalkoholici.
Pijú aj v práci.

J. Liptay

Zlatoústy mlynár
Mele, mele, mele,

krásnych rečí kopy.
Len kráčajme smelo
rovno do priekopy!

V. Vendrinský

Natešený čašník uteká k hosťov-
skému stolu:
– Nesiem vám radostnú novinu. 
Mali ste pravdu. Nebola to poliev-
ka, ale mokrý tanier.

Ruská zima v roku 1991. Stretne 
vlk zajaca a vraví:
– Zajac, ja ťa zožeriem. Zajac mu 
na to:
– A lístok na mäso máš?

– Fero, čo chceš tým dosiahúť, 
že cvičíš od rána do neskorej 
noci na klavíri?
– Susedov byt.

S E N T E N C I ES E N T E N C I E
� Lož je najčastejším prostriedkom dorozumenia sa človeka
 s človekom.
� Povzdych: Ej, mať tak taký život, ako životopis!
� Moja manželka je čistotná. Mení milencov ako špinavé
 prádlo.
� Najlepšími taxikármi sú bývalí príslušníci ŠtB. Zákazník
 povie len meno a adresu už vedia sami.
� Tohoročné počasie oklamalo natoľko prírodu, že aj na mi-
 nisterstve pôdohospodárstva rozkvitla korupcia.
� Odjakživa ma lákali cudzie kraje a cudzie ženy. Finančne
 mi to vychádza rovnako.
� Chudobný čaká podporu, bohatý dotáciu.
� Slobodný dôchodca si v konzumnej demokracii myslí čo chce
 a konzumuje na čo má.                 Ľ. Víťazka

– Miláčik, ak sa zoberieme, bu-
de ti stačiť môj desaťtisícový 
mesačný plat?
– Mne áno. Ale z čoho budeš
žiť ty?

Z rýmovaných úslovíZ rýmovaných úsloví
� Hoci ľahká práca nie je tr-
vácna, stáť na Krížnej sa stá-
le vypláca.
� Na prejedanie určite ne-
zomrieš, ak sa náhodou dô-
chodcom staneš. 
� Po pierku zbiera a vankú-
še rozhadzuje, tak akosi náš 
štát gazduje.      M. Petrovič
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F. Bojničan

M. Kamenský

Uveril som
Nemám veru pocit blahý,

chodím skoro celkom nahý.
Poslúchol som totiž zlatú

radu: „Plať len pekne dane
a obleč sa  primerane

podľa výšky svojho platu!“
  E. Petru

Zvieratká v lese na svojom 
sneme volili kontrolóra. Ná-
sledne potom, čo už všetky 
ostatné funkcie boli rozde-
lené. Pravdu povediac, niko-
mu sa do toho ani zvlášť ne-
chcelo, hoci odznelo zopár 
návrhov, ale žiaden nepre-
šiel. 

Až prišiel na rad Lev, legi-
tímny kráľ zvierat a preho-
voril v rámci diskusie. 

– Zvoľme Krtka, - navrhol 
akoby bez rozmýšľania, ho-
ci to mal dobre vopred pre-
myslené. A pokračoval: 

– Ten sa na tú fukciu hodí 
najlepšie! 

– A to už prečo? - opono-
vali v rámci interpelácie os-
tatné zvieratká. Lev sa po-
stavil na jeho obhajobu ar-
gumentami: 

– Nuž, Krtko sa vo všet-
kom vŕta, pokým všetko ne-
rozvŕta, až sa dopracuje
k správnemu výsledku, pri-
čom k šťastiu mu aj drobné 
pandravy postačia. A pre-
dovšetkým preto, - tu Lev 
zvýšil svoj hlas – že Krtko je 
hluchý a slepý ako „patró-
na“.

A tak sa stal Krtko kontro-
lórom... J. Žilinský 

Ako sa stal Krtko kontrolórom

Zhodnotenie 
situácie

Dá sa to tak zrátať, 
najviac vyskakujú z kože tí,

čo sa nevedia do nej 
vpratať.

L. Bednár

M. Kamenský

Gýč sa u nás v ostatnom čase 
akosi rozmohol. To, samozrej-
me, pobúrilo všetkých vyznáva-
čov skutočného umenia. A tak sa 
začala neľútostná ofenzíva proti 
gýču. Zvolala sa schôdza a na nej
prijali dôležitý dokument pod 
názvom – Za boj proti gýču!

 A tak nečudo, že na strane pro-
ducentov gýču zavládol strach
a obavy. Nečudo, veď aj v tom-
to druhu umenia ide o peniaze.
A často nie iba o drobáky. 

Zázraky sa však neudiali, všet-
ko akoby razom poľavilo. Po pr-
vom takpovediac šoku nastalo 
uvoľnenie. Všetci gýčiari si z hl-
boka vydýchli. Zakrátko, po roz-
vírenej hladine stojatých vôd 
sa roznieslo na verejnosť, že za 
predsedu komisie – Za boj proti 
gýču vymenovali Sadrového tr-
paslíka.  J. Heinrich

Nečakané rozuzlenie

Fragmenty
� Škuľavej pravde sa neradno do očí pozerať.
� Myslenie je len zlozvyk !
� Niektoré slová sa ináč píšu a ináč čítajú. To robí problémy najmä 
 analfabetom. 
� Nechápem, prečo sa ženy po celý svoj život snažia nevyzerať
 na svoj vek.
� Veď ani tá naša vlasť nám nie je bohvie ako verná...
� Citát: Tak veľa by som toho chcel povedať, len sa bojím, že by mi 
 nikto nerozumel...                J. H.

Prskavky
� Najviac masla na hlavách 
 majú práve tí,  ktorí  toho ve-
 ľa nenamútia.
�  Raz nastane u nás čas, keď 
 peniaze stratia svoju fun-
 kciu a bude sa iba kradnúť.
�  V kartách a v láske treba 
 vedieť podvádzať tak, aby 
 si všetci mysleli, že máte 
 šťastie.
� Keď to nesedí, vymenia 
 spravidla šerbeľ.
�  Najťažšie sa dýcha na vr-
 chole rozkoše.
�  Ukladajte peniažky do pra-
 siatka! Vychováte z neho 
 poriadnu sviňu!

J. Heinrich
P. Žifčák

Vraví jeden lekár druhému 
na cintoríne:

– Tak čo kolega, aj vy robíte 
inventúru?! V. Haring
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Vtipparáda
Hovorí starká malému Jurkovi, 

ktorý v neskorších veèerných ho-
dinách pozerá erotický program:

– Jurko, choï už spaś aj ty. Ne-
vidíš, že už aj tie tety sa vyzliekajú
a idú do postele...

 
Vraví lekár pacientovi:
– Žiadne ženy, žiaden alkohol, 

žiadne cigarety...
– Pán doktor a èo mi z tých muž-

ských záležitostí zostane?
– Holenie.

 

Slovák, stroskotanec, žije už dlh-
ší èas na opustenom ostrove. Keï 
pristane pri brehu zaoceánsky par-
ník vystúpi z neho na breh dôstoj-
ník, podá Slovákovi èerstvé noviny 
a vraví mu:

– Pán kapitán vám odkazuje, aby 
ste si najskôr preèítali dnešné no-
viny a až potom sa rozhodli, èi sa 
chcete definitívne vrátiś domov, na 
Slovensko.  

Lekár k pacientovi:
– Ešte stále vás bolí tá noha?
– Už nie!
– Veï práve preto sme vám ju am-

putovali. 
 

Zhovárajú sa dvaja bezdomovci:
– Fero, aké je tvoje denné život-

né minimum?
Dve pivá denne.

Do sociálnej poisśovne vkroèí 
jej riadite¾ so samopalom a zaène 
strielaś, komentujúc to slovami:

– Vážení, toto sú vaše posledné 
dávky... 

Policajti vyplòujú dotazník. Po 
skonèení ich náèelník kára:

– Vážení kolegovia, rubriku PO-
HLAVIE ste mali vyplniś palièkovým 
písmom a nie nakresliś.

Otec sa vráti z práce domov
a na plné hrdlo krièí pri vchádzaní 
do dverí:

– Som hladný ako vlk!
Vtom sa ozve synátor a vraví:
– Nuž, tak zožer babièku.

V televízii zaèína kriminálka. Man-
želka vlamaèa volá:

– Deti, poïte sa pozeraś, zaèína 
vysielanie pre školy!

Rata! Svokra sa mi obesila. Ešte 
tam visí.

– A preèo ste ju neodvesili?
– Pretože, keï som ju našiel, ešte 

žila. 

Zhovárajú sa dvaja dôchodco-
via:

– Èloveèe, èo by si robil, keby si 
mal taký plat, ako náš premiér?

– Mòa by skôr zaujímalo, èo by 
robil on, keby mal taký príjem ako 
ja... 

Na železniènej stanici
– Dali by ste prosím vás chvíloè-

ku pozor na moje kufre?
– No dovo¾te...ja som poslanec!
– To nevadí, ja vám aj tak dôveru-

jem. 

– Fero poèul si, že sa už nebudú 
vyrábaś postele?

– A to už preèo?
– Nuž, politici spia na vavrínoch, 

vláda má na ružiach ustlané, obèa-
nia driemu, armáda stojí na stráži 
a kriminálnici buï bežia, alebo se-
dia. 

Otec vraví svojmu synovi:
– Synu, zapamätaj si, že na zemi 

sme preto, aby sme pracovali.
Synátor na to:
– Tak vieš èo otec, ja pôjdem

k námorníkom.

Uèite¾ka chváli matke syna, že je 
výborný v zemepise.

– Bodaj by nie, - vraví matka. 
– Keï otca naháòame kvôli alimen-
tom po celej republike.

Školáèik Ferko vracajúc sa do-
mov nesie na rukách malé bábät-
ko.

– Prebha, Ferko, koho to nesieš? 
- pýta sa vydesená mama.

– Ale, vymenil som ho za kolies-
kové korèule. 

– Vaše povolanie?
– Umelec.
– Akým druhom umenia sa ráèi-

te zaoberaś?
– Som dôchodca.
– A to tiež patrí do umenia?
– Samozrejme. Veï skúste vyžiś 

dnes z dôchodku!

Bezdomovec zvoní pri dverách 
bytu a vraví:

– Gazdiná, nenašiel by sa u vás 
kúsok torty?

– Preèo práve torty, kúsok chle-
ba by vám nestaèil?

– Staèil, ale práve dnes mám na-
rodeniny.

 

Poštár krièí na starenku:
– Babka, nesiem vám leteckú 

poštu!
Babka na to:
– Rob si synak blázna z nieko-

ho iného, nie zo mòa. Leteckú poš-

tu a na bicykli...

– Mami, je to pravda, že lož má 
krátke nohy?

– Kdeže synak, ak by to bola 
pravda, tak niektorí naši politici by 
boli trpaslíkmi.

 

– V našej rodine to funguje ako
v demokratickom a právnom štáte.

– Ako to?
– Nuž, manželka je ministerkou 

financií, svokra ministerkou obra-
ny, dcéra ministerkou zahraniè-
ných vecí a ja zastupujem obyèaj-
ných ¾udí a ako obèan, daòový po-
platník, všetko platím.

– Vážený, taký silný chlap a ne-
hanbíte sa chodiś po žobraní? Mali 
by ste pracovaś.

– Veï ja aj pracujem. Žobraś
chodím po pracovnom èase, pre-
tože dnes sa z jedného platu vyžiś 
nedá. 

– Èo sa pod¾a teba zmenilo od 
nežnej revolúcie, Anèa?

– Ve¾a. Politika sa dostala do 
kostolov, v parlamente samé vulga-
rizmy a v domácnostiach sa musí-
me modliś, aby sme prežili.

 

Riadite¾ ZOO sa pýta nového pra-
covníka:

– A viete kàmiś ve¾ké zvieratá?
– Samozrejme, veï dva roky som 

bol èašníkom v parlamente.
 

– Pán doktor, povedzte mi koneè-
ne pravdu, aké sú moje vyhliadky?

– Nuž, buï sa dáte operovaś, ale-
bo zomriete sám.

 

– Jano, èím sa živíš?
– Nuž, každé ráno keï vstanem, 

prezriem si na internete zoznam päś-
desiatich najbohatších ¾udí v Eu-
rópe a keï nie som medzi nimi, 
idem do roboty!  

Vraví lekár pacientke:
– Napísal som vám výborný re-

cept.
Pacientka sa ho nechápavo pý-

ta:
– Pán doktor, a èo aj vy peèiete?

 

V krème na Silvestra
– Pán hlavný, èo môžem u vás

dostaś najrýchlejšie?
– Po papuli, - vraví pohotovo krè-

már.

Dežo sa zaujíma vo firme o mies-
to šoféra. Zamestnávateľ sa ho 
pýta:
– A máte nejaké odporúčanie od 
predošlého zamestnávateľa?
– Mám. Aby som si hľadal nové 
miesto.

Holiè si pýta od Joža za strihanie 
sto korún. Ten sa ohradil:

– To¾ko peòazí za strihanie, veï 
mám na hlave zopár vlasov.

– To nie je za strihanie, - vraví 
holiè. – To je za h¾adanie.

Hovorí bývalý minister kultúry, sú-
èasnému:

– Nuž, povedz, ktoré kultúrne za-
riadenia fungujú poèas tvojho minis-
trovania?

– Krèmy.

Poslanec Hrušovský navštívil le-
kára a vraví mu:

– Pán doktor, v ostatnom èase 
cítim pekelné muky.

– A to už teraz? - pýta sa prekva-
pený lekár.

Veštkyòa vraví predsedovi parla-
mentu:

– Pán poslanec mám pre vás dve 
správy, ktoré som vyveštila z tejto 
sklenej gule.

– Nuž vravte, som ve¾mi zvedavý.
– Jedna je ve¾mi dobrá a tá druhá, 

naopak, ve¾mi zlá.
– Nuž teda, zaènite tou prvou.
– Po smrti sa dostanete do neba

a budete hraś futbal za nebeské fut-
balové mužstvo.

– A tá druhá?
– Nuž, tá je pre vás ve¾mi nepriaz-

nivá. Zajtra hráte prvý zápas!
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M. Kamenský

Ľ. Radena

J. Halčík

Ľ. Kotrha
J. Otta

U PSYCHIATRA
– Pán doktor, je to s mojim 

synom v poriadku? Stále sa 
hrá v piesku.

– Prečo nie, veď si tým cibrí 
šikovnosť a predstavivosť.

– No vidíte, a manželka sa 
chce s ním rozviesť.

Turisti vidia ako sa hojdá 
domorodec na liane. Pýtajú 
sa jedného z okoloidúcich:
– To je Tarzan?
– Neviem ako sa volal pred-

tým ako sa obesil...

Na nebevstúpenie sa od-
ložilo. Neprišli zástupcovia
z pekla.

Podobnosť s ľudskou by-
tosťou čiste vec náhodná: 
Sardinke, ktorá sa nezmestí 
do škatuľky useknú hlavu.

Rada: Neberte si príklad
z vodného živla, držte sa rad-
šej svojho koryta.

Myslím, teda som! Poslú-
cham teda budem?

Zo zle hrajúceho orches-
tra je niekedy jednoduchšie 
vylúčiť tých pár dobre hra-
júcich, ale neprispôsobivých 
nástrojov.

Dnes dostať príležitosť 
možno už iba príležitostne.

U niektorých ľudí je jedi-
ným mozgovým prejavom 
migréna.

Ak je kapitánsky mostík, 
mnohí sú ochotní veliť aj 
vraku.

Z histórie: Noe stroskotal, 
krysy prežili.

Zaujímavé, že človekovi sa 
často chce lietať práve vte-
dy, keď je na dne.

Zaujímavý poznatok: Uto-
penci nepociťujú smäd.

Črepy prinášajú šťastie. 
Určite archeológom.

M. Dekan

Prišlo nám faxom

– Pán policajt, stratila sa 
mi manželka. Nemohli by ste 
mi ju pomôcť nájsť?

– A kedy sa vám stratila?
– Asi pred piatimi rokmi.
– A prečo ju hľadáte až te-

raz?
– Viete, možno mi neuve-

ríte, ale doteraz som tomu 
nechcel uveriť.

Hovorí lekár pacientovi:
– Pán Krupička, nemajte 

obavy, onedlho vás pustíme.
– A kedy to bude?
– Akonáhle príde pohrebná 

služba.

– Anča, ten môj snúbenec 
Viliam má holubičiu povahu.

– A to už prečo?
– Všetkého čoho sa chytí 

poserie!

– Peter, vieš čo ma naj-
viac štve? Že od nového ro-
ku zdraží aj benzín.

– No, teba by to malo čo 
najmenej mrzieť. Veď nemáš 
auto, ani motorku...

– To áno, ale mám zapaľo-
vač.

Hovorí minister financií 
svojmu asistentovi:

– Na chodníku vidím tan-
covať dôchodcu. Prosím vás, 
opýtajte sa ho, či tancuje
od radosti nad našou eko-
nomickou reformou, alebo 
od zimy. Ak od zimy, tak mu 
dajte stovku, nech si dá pol 
deci s pivom.

 Sme  v období, keď národ 
padol, no mnohí politici sa 
ešte držia.  M. Šuranec

NEZÁVISLÍ
Naše dni sa rýchlo krátia
urobme si na truc bratia...
Nemám zloby proti tebe...

Zdržal si sa? 
Máš po chlebe!

J. Liptay

Paradox!
Že vraj sudcov, policajtov

máme u nás strašne  
málo...  

Ale do súvisu daj to
s tým, 

čo vravia denné správy
konštatujúc stav ten 

pravý.
Podľa tých by sa mi 

zdalo,
že ich je až príliš  veľa, 
no v úlohe  páchateľa.

J. Liptay
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M. Kamenský

M. KrištofíkT. Švancár

P. Rýpal

Naša biedna kultúra
Na kraj cesty doprava
kultúra - deva žobravá
nastavuje dlane
kašlú sa jej na ne.  J. Heinrich  

Pred niekoľkými rokmi som 
začal podnikať. Ilúzie o rýchlom
zbohatnutí ma pobalamútili. Ale 
čoskoro som zistil, že to nie je 
med lízať. Splácať pôžičku, sta-
rať sa o výplaty pre zamestnan-
cov, dane, odvody, poistky, pri-
znania... 

V bezsenných nociach ma pre-
nasledovali mory. Neuhradené 
faktúry, konto ide do mínusu.
O zisku ani nechyrovať. 

Vtedy ma osvietila spásonosná 
myšlienka. Vyhlásil som bankrot.
  Netrvalo dlho a založil som 
vládnu neziskovú organizáciu.

Ako sa rýchlo pretransformovať

Neučesané myšlienky
� Niektoré reorganizácie a reformy sú také zložité a nároč-
 né, že napokon sa dostanú do predchádzajúceho, pôvod-
 ného stavu.
� Oáza šťastia by mala obsahovať aspoň kúsok púšte.
� Psia pravda. V teplej búde ani reťaz nechladí.
� Nepomer: Možnosti rastú aritmetickým radom, nároky 
 geometrickým.
� Absolutná totalita: Všetky prognózy, aj o počasí, musia 
 byť vždy optimistické.
� Človek to znie problematicky!
� Veľkú rybu chytíte najskôr do pozlátenej siete. M. Kenda

Slovenský podnikateľ šepká 
vo švajčiarskej banke:
– Mohol by som si u vás uložiť 
milión korún?
– Samozrejme, - vraví pra-
covníčka banky. – Nemusíte 
však kvôli tomu šepkať. Veď 
byť chudobným nie je žiadna 
hanba!

– Ja mám svokru ako lusk. Za-
chovalú, neotravuje...
– Ako sa ti to podarilo?
– Nuž pravdupovediac bola to 
drina, kým sa mi ju podarilo vlá-
kať do mrazničky.

Manžel prichytí manželku in fl a-
granti s černochom a vraví:
– Tak a rozvediem sa s tebou. 
Tentoraz to neodtajíš, mám to 
čierne na bielom.

Ách, tí starci...
 Sedí dedko na lavičke a kŕ-
mi holuby.
O chvíľu si k nemu prisadne 
ďalší starký a vyberie z ke-
šene kúsok chleba. Pomaly 
ho drobí a rozhadzuje oko-
lo seba volajúc: –  Náá, pi- 
pi- pi, náá! Papajte sliepočky 
moje!
 Starec, ktorý prišiel pred 
ním ho začudovane pozoruje 
až sa mu takto prihovorí: 
 – A či vám už haraší, veď 
tu široko - ďaleko žiadnej 
sliepky!?
 – Nevadí, - odvetí mu ten 
druhý  aspoň holubom viac 
zostane!             J. Žilinský

– Anča, vieš čo je najusilov-
nejšie na svete?
– Kurie oko. Po celý čas, vo 
dne i v noci je na nohách.

 - - - - - - - - -
Turisti sa zvedavo pýtajú ba-
ču na salaši či vie aj to, aké 
bude zajtra počasie. Keď im 
ho bača povie, s údivom sa ho 
pýtajú, ako to tak presne vie.
– Dnes ráno to hlásili v roz-
hlase, - odpovie lakonicky 
bača.

Príde blondínka k doktorovi a sśa-
žuje si na strašnú bolesś v bruchu.

– A èo ste jedli? - pýta sa lekár.
– Sardinky v konzrve.
– A neboli pokazené?
– Neviem. Ja som krabièku neo-

tvárala...

– Aké výhody má bezdomovec?
– Také, že neumusí platiś nájomné
za byt a dane.
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F. Bojničan

M. Ďurža
M. Dimitrescu

F. Bojničan

M. Kamenský

V. Haring

Úlety
� Človek je tvor mysliaci.
Na peniaze.
� Kto hľadá, nájde! S výnim-
kou hľadania si práce. 
� Nechcel by som mať sta-
rosti dnešných starostov.

M. Kupecký

NOSTALGIANOSTALGIA
Sedí horár spomína si
kdeže sa  podeli časy
keď si  pod jedličkou
sedával s fl intičkou.
Dnes sedí pod bukom
morí sa s notebookom.

      J. Heinrich

– Sestrička, zobrali ste tomu pa-
cientovi z trojky krv?
– Áno. Bolo jej presne tri a pol 
litra.

Na mnohých je pravdivé iba to, že klamú.
* * * * * *

Príspevok na národný poklad: Prestať kradnúť!
* * * * * *

Ľahko možno poblúdiť ak všetci ukazujú cestu!
* * * * * *

Napriek guľatosti Zeme ľudstvo stojí na okraji.
* * * * * *

Ľudstvo sa ponáhľa, aby nezmeškalo svoj koniec!
* * * * * *

Niektorý začiatok je ťažký až na konci.
* * * * * *

Satirika počuť najmä potom, ako bol umlčaný.
J. Liptay

Vynaliezavosť
Vynájsť sa veru 

našinci vedia v núdzi.
Zametú spred svojho 

prahu
pred najbližší cudzí.

    Ľ. Majer

– Kde si si zlomil ruku? 
– Pri jazde na koni. Kôň zastal
a ja som išiel ďalej.

– Kto je ten človek, čo hľadí 
stále akoby do prázdna? 
– To je pokladník našej telo-
výchovnej jednoty.

� � � �

– Prosím vás, stojí tento au-
tobus na Letnej ulici? 
– Áno, lenže musíte vystúpiť 
pri Zimnom štadióne.

� � � �

– Neviete prečo Krupičku 
vylúčili zo spolku turistov? 
– Viem. Pristihli ho ako sa 
vezie výťahom na druhé po-
schodie vežiaka.

– Už nikdy by som si nevzal za 
manželku hádzanárku! 
– Prečo? 
– Pretože čokoľvek po mne ho-
dí, vždy trafí.
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B. Horecký

V. Haring

Ľ. Kotrha

Ľ. Kotrha

Futbalový rozhodca odpískal 
faul a hráč sa rozčuľuje: – Pán 
rozhodca, čo ste slepý?!

– Povedali ste niečo?! - pýta sa 
prísne rozhodca. – Kristepane! - 
lamentuje hráč, – on je ešte k to-
mu aj hluchý!

ooo
– Prečo ten rozhodca píska 

zápas na prstoch?
– Je zo Škótska.

ooo
Dohovára pani Konopásková 

manželovi. – Nechápem, prečo 
musíš každú nedeľu rozhodovať 
zápasy! Tých pár faciek môžeš 
dostať aj doma...

ooo
– Oco, oco! - prečo rozhod-

ca nezakročí proti tej kôpke 
hráčov na ihrisku?

– Nemôže, on je naspodku.

Odrobinky
� Je s ním koniec. Už prijal 
 posledné podmazanie.
� Najsledovanejší kanál 
 je obyčajne ten, ktorý je
 upchatý. 
� Hlboký žiaľ je jama, zato-
 pená pálenkou.
� Čo slušnosť káže, zdravý 
 rozum nedovolí. 
� Ošklbaného vtáka poznáš 
 podľa toho, že je okrúžko-
 vaný.
� Lepšia perfektná pitva, ako 
zbabraná operácia.

   J. Heno

– Ako by si dokázal rozo-
hnať dav ľudí, pýtajú sa ob-
čana neďalekej obce. 

– Ľahko. Sňal by som z hla-
vy klobúk a začal vyberať na 
náš futbal...

� � � � � � �

Športový dopisovateľ sa 
urazil a rozhodne vyriekol:

– Do redakcie nepošlem už 
ani riadok, kúpim si kôš a bu-
dem si písať sám pre seba.

� � � � � � �

– Fero, vieš aký rozdiel je 
medzi demokraciou na zápa-
de a u nás?

– Nie. 
– Nuž, taký ako medzi kres-

lom a elektrickým kreslom.

Futbaloví rozhodcovia

Manžel požičal manželke 
novučičké auto. Keď sa dlho 
nevracala išiel ju hľadať, keď 
tu stretne priateľa:

– Nevidel si náhodou moju 
manželku?

– Ale áno. Zbiera na stráni 
popri jarku nejaké staré že-
lezo...

– Jožo, vieš, že inzeráty sú 
veľmi účinné?

– A to už prečo?
– Nuž, podal som si nedáv-

no inzerát, že kúpim strážneho 
psa...a hneď na druhý deň ma 
vykradli.

– Hovorí jeden fanúšik dru-
hému počas futbalového zá-
pasu:

– Všimol si si, že to krídlo 
prebieha počas hry stále z jed-
nej strany na druhú?

– Čo sa čuduješ? Presne tak, 
ako naši politici.

� � � � � � �
Hokejový fanúšik sleduje zá-

pas z majstrovstiev sveta 
medzi Slovenskom a Kana-
dou. Manželka mu dohovára: 
– Prosím ťa, zasa pozeráš ten 
zápas s Kanadou? Veď ho dá-
vali vlani.

Drby
Každá vláda robí nao-
zaj všetko preto, aby sa 
tá budúca mohla na ňu 
vyhovárať a nadávať.

 Bývajú aj také prevraty,
 keď sa strieľa len z obča-
 nov.

Písanie pamätí sklerotika  
sa  začína aj  končí hľada-
ním pera.               J. Heno
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A. Mišanek

P. Žifčák

F. Mráz

J. Tvrdý

M. Belica

V. Pavlík

� Ak vám dal Pán krídla, ne-
znamená to, že musíte hneď 
každému naletieť.
� Zo zápisnice: Menovaný bol
 zadržaný pri pokuse o útek
z hrobárovej lopaty. 
� Hoci trest smrti bol zruše-
ný, robiť kata je stále výnos-
né remeslo. 
� Ak vás klame zrak, skúste si 
pričuchnúť...
� Netrpím erotickými pred-
stavami. Naopak, je  to moje 
jediné potešenie.

   J. Heinrich

– Fero, vieš aký rozdiel je medzi 
manželkou a hracím automatom?

– Nie.
– Nuž taký, že do oboch pcháš 

peniaze, no z automatu sa ti ob-
čas pár koruniek vráti.

Myšlienočky
� Spomienka na minulosť: 
Schopný pracovník dokáže 
počas pracovného času vy-
lúštiť aspoň jednu krížovku.
� Najpodnetnejšie sú nevy-
darené experimenty. Pri nich 
možno objaviť množstvo 
úplne nových objektívnych 
prekážok.
� Človek, ktorý sa prebíja do 
mekky, niekedy zanecháva za 
sebou púšť.
� Mnohí sa počas svojho ži-
vota naučili chodiť, iní plá-
vať alebo lietať a podaktorí 
iba tlieskať.
� Každá nová metla si myslí, 
že je vysávač.             M. Kenda

IDOL
Sťahuje si gate dole

hovoria aj o idole
zadkom mieri na kamery...
Denne  na titulnej strane

verí, že sa hviezdou stane.
Verejnosť si zvykla
je to Robo Cvikla..

PARTAJNÍCI
Zlý tieň vrhá taká strana,
ktorá kašle na občana.
Poznáte ju vtedy zvlášť

- kade vietor tade plášť !
J. Heinrich

Manželka sa pýta manžela:
– Čo by si robil keby som zom-

rela?
– Asi by som sa zbláznil.
– A neoženil by si sa znova?
– Nuž, až natoľko by som sa ur-

čite nezbláznil.
� � � � �

– Milan, vieš kedy dievčatá naj-
viac spomínajú na máj, mesiac 
lásky?

– Nie.
– Nuž predsa v januári. Vtedy 

ich je plná pôrodnica.
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Vraj 
VRANA K VRANE SADÁ
 
Krúži vrana nad chotárom. Tam 

dolu na úbočí sa to vranami len tak 
černie. Na konároch a na zemi sedia, 
krákajú jedna cez druhú.

Ale div sa svete, tá naša vrana 
si ku svojim neprisadá. Medzi kŕdel 
vrabcov si to namieri... 

A čo vrabce? Rozpŕchli sa, ako 
keby medzi ne strelil.

– Aká škoda, - smúti vrana – veď 
som si chcela s nimi iba trochu po-
čvirikať! 

INOKEDY

Sedím na stoličke. Na stole predo 
mnou čistý papier a pero. V pamä-
ti lovím, vhodné slová hľadám. Veď 

to, čo mienim napísať má byť silné
a dojímavé. Chcem, aby oné myšlien-
ky otriasli svedomím, vohnali slzy do 
očí, donútili zamyslieť sa. Veď také 
bývajú listy na rozlúčku.

Márne však rozum bantujem. Nie 
a nie mi čosi napadnúť. Žiadna in-
špirácia. Napokon zhúžvem papier 
a hádžem ho do koša na odpadky. 
Nuž čo, obesím sa inokedy... 

 J. Heinrich

POVIEDOČKY
Škóti:
– Odkedy ste zrušikli telefón?
– Odvtedy, čo môj koktavý 
manžel telefonoval bratovi do 
Írska a nevedeli sme zaplatiť 
účet.

– Sestrička vraví lekárovi:
– Pán doktor, ten simulant 
z izby č. 3 zomrel.
– Áno? Tentoraz to skutočne 
prehnal...

– Kamarát, z teba riadne pách-
ne rum.
– Liečim si boľavé zuby.
– A odkedy?
– Už ale piaty rok...

Stojí vojak na stráži a okoloidú-
ci sa ho pýta:
– Čo to strážiš?
– Muničný sklad.
– A to mi vravíš iba tak? Čo keď 
som špión...
Vtom sa ozve dávka zo samo-
palu a vojak si zamrmle popod 
nos: – Kto by to bol o ňom po-
vedal?

Počas vyšetrovania:
– Pán poslanec, a nebáli ste sa 
ničoho, keď ste našli na stole 
podhodenú tú kabelku s úplat-
kom?
– Ale áno, bál. Mal som obavy, 
aby nebola prázdna.

Šéf vyčíta zamestnancovi:
– Človeče, vy pomaly robíte, 
pamaly chodíte, pomaly myslí-
te. Je niečo, čo vám ide rých-
lo?
– Áno. Rýchlo sa unavím.

NEVINNÝ ASNEVINNÝ AS
Chlap enský vek, to bol as!
Vzrušovali vtedy nás,
nárazníky len na rušni...
No a z  prachov? Iba pušný.

M. Kenda

� Nápis na hrobe zbohatlíka: Nech ti je zem slovenská lacná!
� V deň vyplácnia sociálnych dávok krčmy sú plné národných 
 buditeľov.
� Návrh na racionalizáciu základných škôl: V lete škola v príro-
 de, v zime uholné prázdniny.
� Prevráťte paragraf naopak a nikto si to ani nevšimne.
� Vernosť je cnosť z nedostatku príležitostí.
� Rada:Nechcete si dolámať hnáty? Naučte sa šikovne padať 
 na hlavu!                  J. Žilinský

SENTENCIE

Chýba osvetaChýba osveta 
Mám dojem, že v jednom 
bode chýba osveta:
Mýlime si dieru v plote
s dierou do sveta.

       V. Haring


