relax

34

Koláž: internet

Extra humor
Stretnú sa dvaja muži pri nebeskej bráne a jeden sa pýta druhého:
- Prečo si zomrel?
- Vieš, prišiel som o deň skorej
zo služobnej cesty a chcel som
nachytať moju manželku s milencom. Pozriem do spálne - a
nič. Pozriem do kuchyne - nič.
Do komory - nič. Do kúpeľne nič. Tak som z tej veľkej radosti
dostal porážku…
- Vidíš ty idiot, keby si sa pozrel
do chladničky, mohli sme obaja žiť!

Pýtajú sa Francka:
- Francku, na jaká je tá tvoja
stará?
- Šak ste hu vidzeli, blondínka,
celkem fešna ženská.
- Ale my sceme vedzet jaká je
v posteli.
- Na co já vím, šak každý hovorí ináč!
- Pán doktor, mám veľký problém. Stále počujem nejaký hlas a
nikoho pritom nevidím.
- To je čudné. A ako často sa vám
to stáva?
- Vždy, keď telefonujem.

Cigán na stavbe sa sťažuje kolegovi:
- Pozri Dežo, zlomila sa mi lopata!
- Tak sa opri o miešačku…
Manželka telefonuje mamičke:
- Zase sa so mnou vadil, prídem
bývať k tebe.
- Nie, dcérenka, on musí zaplatiť za svoje chyby. Ja prídem bývať k vám!

V krčme na strednom Slovensku:
- Tak, čo to bude?
- Prosím si jeden čaj.
- Obyčajný alebo bez rumu?
Na Záhorí v miestnom rozhlase upozorňujú obyvateľov na
miestnu slávnosť:
„Občaná očúvajte: Ak bé pršať, oslava nebé. Ak nebé pršať,
oslava bé. Opakujem. Ak bé, tak
nebé, ak nebé, tak bé.“

Cigánka z Letanoviec sa pýta
sudcu:
- Pán sudca, a keď nás rozvediete, zostaneme aj potom súrodenci?

Myšlienka mesiaca
Miluj svojich nepriateľov, pretože ti pripomínajú
tvoje chyby.

Benjamin Franklin

Perly
„Vôbec si nemyslím, že pracovať pre noviny
a tajnú službu bolo v rozpore.“
(bývalý redaktor denníka SME a agent SIS
Peter Tóth)

„Prevádzka migov je problémom, pretože sa
musíme od tých Rusov nejakým spôsobom
odstrihnúť.“

(minister obrany Martin Glváč o ruských
bojových lietadlách MiG-29 vo výzbroji
Ozbrojených síl SR)

Fíha!

Politologizmy Milana Kendu
NAŠA ŠPECIALITA

PRÍNOS PLURALITY

ROZUMIEŤ POVELOM

SKVELÁ PERSPEKTÍVA

Namiesto tunelárov zatvárame
školy.
Všetci by sme mali vedieť čo-to
po anglicky. Aby sme rozumeli
základným povelom svojich nových pánov.

Pavol Janík

Čo nám dala pluralita? Záplavu
poslancov a nových krčiem.
Náš baskervillský kapitalizmus
urobil z nejedného skončeného vysokoškoláka skoncovaného človeka.

Lunochod v lunaparku

Polevník

Na Mesiaci je
námesačné námestie.

Česko-slovenský
kontext I

Na ľudovú nôtu

Jeden ostal na holičkách,
druhý na kaderníčkach.

Česko-slovenský kontext II
Poviedka sa poviedla,
rozviedka sa rozviedla.
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Zalez za les.

Maškarný les

Maskovanie na schovanie.

Polevník

Poľovník na love leva.

Zimné stretnutie priateľov letných pneumatík...

Novoročné želanie
Nájsť cestu k pomereným pomerom,
nech sa Odyseus vráti z bojov,
aby celý svet sa nestal Trójou
a predok orangutan Homérom!
Katarína Hudecová
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