
BUMERANGY V·ETK¯CH KRAJÍN, SPOJTE SA !

1. Poznáte nejakú (máte nejakú vlastnú) definí-
ciu humoru?

KedÏe som vy‰tudoval medicínu, k otázke humoru
pristupujem z fyziologického hºadiska. Humor je
elixír Ïivota, tekutina Ïivota, ako tvrdili starí grécki
lekári. âím viac je v ãloveku humoru, t˘m je v Ào
viac Ïivota. âím je v Àom humoru menej, t˘m je ãlo-
vek bliÏ‰ie k smrti. V podstate, m⁄tvy ãlovek – to je
ãlovek bez humoru. My, lekári-humoristi, povaÏuje-
me za svoje poslanie niesÈ humor ºuìom,
a to v akejkoºvek podobe.

2. Stala sa vám niekedy humorná (veselá) 
príhoda, ktorá by mohla pobaviÈ aj na‰ich ãita-
teºov?

Hlavná humorná príhoda v mojom Ïivote bola taká-
to: bol som lekárom a stal som sa maliarom.
V jednej stredovekej v˘chodnej knihe sa rozpráva
príbeh o ãloveku, ktor˘ bol maliarom a stal sa leká-
rom. Keì sa ho op˘tali, preão to urobil, odpovedal:
,,Preto, lebo chyby maliara vidí cel˘ svet a chyby le-
kára schováva zem. V mojom prípade na podobnú
otázku odpovedám takto: Zem schová aj úspechy le-
kára, ale úspechy maliara vidí cel˘ svet.”

3. Ktorá oblasÈ spoloãenského Ïivota je podºa 
vás najväã‰ím in‰pirátorom humoru?

Najviac ma in‰piruje spoloãensk˘ Ïivot vnútorn˘ch
orgánov: Ïalúdka, obliãiek, sleziny, peãene, moãové-
ho mechúra a toho, ão potom nasleduje.

4. Ak máte – mohli by ste nám prezradiÈ rebríãek:
a) najvesel‰ích politikov
b) najsmie‰nej‰ích politikov
(v obidvoch prípadoch môÏu byÈ aj zahraniãní)

a) Najvesel‰í politik – Jeºcin pred operáciou.
b) Najsmie‰nej‰í politik – Jeºcin po operácii.
Ale teraz váÏne: Podºa mÀa veselí politici neexistujú.
Politikom sa môÏe staÈ ãlovek, ktor˘ buì vôbec ne-
má zmysel pre humor, alebo ho celkom stratil.
A smie‰ni sa mi zdajú v‰etci politici, hlavne pred pre-
zidentsk˘mi voºbami. V Rusku sa pred voºbami
politici zmenili na poãmáran˘ch ‰a‰ov.

5. Máte obºúbenú anekdotu?

Mám tri obºúbené:
Kdesi pri ªvove chlap polieva záhradu petrolejom.
Uvidí to sused a p˘ta sa: - âo to robí‰? Veì v‰etko vy-
schne!
- Á, ãert ber záhradu! Len aby zbrane nezhrdzaveli.

★
Ukrajinec prinesie na rozbor päÈlitrovú fºa‰u moãu.
Lekár ironicky poznamená: To ste uÏ mohli odrazu
doniesÈ aspoÀ dva kufre stolice...
Óch, ako keby som to tu‰il! Nech sa páãi.

★
Sp˘tali sa Rusa, ão bude robiÈ,  ak  mu dajú jedno jablko.
- Zjem.
• A dve?
- Jedno zjem a o druhé sa podelím so Ïenou.
• A debniãku jabæk?
- Prepijem.
• A vagón?
- Prepijem.
Sp˘tali sa Îida, ão bude robiÈ s jablkami.
- Predám.
• A s debniãkou?
- Predám.
• A s vagónom?
- Predám.
Sp˘tali sa Ukrajinca, ão urobí s jablkami. Usmial sa:
- Zjem.
• A s dvoma?
- Zjem.
• A s vagónom?
- âo budem vládaÈ zjem a ostatné ponadhr˘zam.

6. Stali ste sa niekedy objektom Ïartovania?
Ako to na vás pôsobilo?

NemôÏem si spomenúÈ, Ïe by som sa niekedy stal
predmetom Ïartovania. Nikto si zo mÀa neurobil
srandu, ani príbuzní, ani priatelia.Jedin˘, kto si zo
mÀa poriadne vystrelil bol ‰tát, ktor˘ premenil socia-
lizmus na kapitalizmus – za socializmu som  ‰tudoval
a za kapitalizmu musím pracovaÈ, ão sa veºmi
nepriaznivo odrazilo na mojich príjmoch.

7. Je pre vás humor nepostrádateºnou súãasÈou
Ïivota, alebo sa bez humoru pokojne zaobídete?

Jedine humor ma zachraÀuje. Som ako narkoman,
kaÏd˘ deÀ  musím dostaÈ aspoÀ jednu dávku. Ako
niekto nemôÏe ÏiÈ bez piva, tak ja nemôÏem ÏiÈ bez
humoru.

8. Chcete sa sám seba na nieão op˘taÈ. Ak áno,
dajte si na svoju otázku aj odpoveì.
• Nu, kak dela, ªoÀa?
- Normaºno.

rusk˘ humorista,
maliar a básnik

Leonid TI·KOV

V lo., teda poslednom ãísle Bumerangu z mája 1997 (vychádzal v rokoch 1994–1997)sa objavila v dolnom ºavom rohu redakãná poznámka:„Oznamujem na‰im ãitateºom, Ïe toto ãíslo Bumerangu je posledn˘m v tejto podobea u teraj‰ieho vydavateºa. Od autorov v‰ak prijmeme i ìal‰ie príspevky, pretoÏeBumerang sa môÏe kedykoºvek vrátiÈ, ako je to uÏ u bumerangov zvykom.”Nechceme povedaÈ, Ïe to, ão teraz drÏíte v rukách je uÏ Bumerang, povedzme, Ïe jeto prísºub, Ïe je to pokus vyslaÈ opäÈ raz b/B/umerang na ìal‰í úsek cesty. Niekto si hádam na ten star˘ Bumerang spomenie a pre t˘ch, ktorí si nespomenú,alebo pre t˘ch, ktorí nemajú na ão spomínaÈ, sme pripravili dvojstranu s ukáÏkaminekoºk˘ch stálych rubrík, ktoré tvorili jadro vtedaj‰ieho dvojt˘Ïdenníka.·tart na krídlach Roháãa nie je typick˘ pre ‰tart b/B/umerangu. Ale na ão v‰etko smesi uÏ v ostatn˘ch, niekto aj v posledn˘ch rokoch museli zvyknúÈ!Ak platí to olympijské, „nie je dôleÏité vyhraÈ, ale zúãastniÈ sa”, preão by nemohlonapríklad platiÈ, Ïe „nie je dôleÏité vy‰tartovaÈ, ale vychádzaÈ”. A ak by mu k tomu malpomôcÈ práve Roháã, bol by to moÏno aj akt historickej spravodlivosti.V on˘ch ãasoch to bola pevnosÈ, ktorú bolo treba dobyÈ, pretoÏe, kto nepublikovalv Roháãi, nebol akoby preveren˘ a teda podºa hodnotenia t˘ch, ktorí sedeli na prameni,nebol dobr˘. A koho vyobcobali z Roháãa, to ako keby ho vyobcovali z radov rodnejstrany. (Tak sa vtedy hovorilo komunistickej, teda jedinej a preto najmocnej‰ej strane.)Dôkazom toho, Ïe tu máme dnes pluralitu, je nielen existencia vy‰e stovky politick˘chstrán, ale aj naprílad to, Ïe vy‰iel Roháã a s ním zároveÀ aj Bumerang.
-miro vico-
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PAVEL TAUSSIG

LADISLAV BELICA

JEDINÁ OTÁZKA
HAZARDNÉHO HRÁâA

ALADÁRA Î.  REDAKCII
BUMERANGU:

Je to pravda, Ïe po na‰ej
opätovnej orientácii na v˘-
chod budú hracie automaty
západného typu nahradené
hracími guºometmi ruskej
v˘roby?

TO DIEËA JE TAKÉ ZLOSTNÉ, AKO BY HO RODIâIA 

SPLODILI CHVÍªU PO TOM, âO IM UKRADLI AUTO.

TOMÁ· JANOVIC

DEMOKRACIA!?

BOLA TO OVEâKA,
âO PREDOK VODILA,

ALE UÎ NEBUDE, 
BAâU NEVOLILA...

ªUDO MAJER


