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● JÁN
MAJERNÍK

● MILAN BLAHA

Vôkol plno vzruchu
Hríb kritizoval vlastn˘ rodn˘ les!
Kritika do‰la k Judá‰ovmu uchu,
a teda Hríba uzemnili dnes:

âo nev‰imol si rad‰ej nedostatky
v susednom lese, hneì tu za krík-
mi!?

Rozbúril lesné v‰edné dni i sviatky!
A Hríba preto prísne okríkli.
Ba okúsil i jazyk vlastnej Ïeny:
veì nedostane teraz prémie!
Skúmajú ho, ãi nie je sãervaven˘,
ãi nad pomery azda neÏije,

ãi netento s ním Taneãnica dáka.
Nemá vzÈah k Pohárovke ohnivej?
Priveºa toho bolo na chudáka, 
neãudo, Ïe mu klobúk osivel.

No ìalej pí‰e, ale od ãias t˘ch
uÏ nemá chuti s nik˘m pochytiÈ sa.
A lesom zaznel uºahãen˘ vzdych:
to vyd˘chli si – ªabdo‰, PríÏivnica.

S ist˘m pánom poslancom, ktorého
jeho kresÈanskí rodiãia pokrstili na
pekné slovenské – Ján,  mám dobré
vzÈahy. Keì mi v‰ak povedal, Ïe mi
neprezradí, o ãomÏe im to svietilo
Slnko najjasnej‰ie, pretoÏe som Îid,
spozornel som. 
„Ja ale nie som Îid, Janík, kto ti to
povedal?“ – zaprotestoval som, hoci
byÈ Îidom  je dnes veºká móda. Ján
kontroval okamÏite:
„No kto, predsa tvoj najlep‰í priateº
z fakulty...“
„Je mi to ºúto, ale nie je to pravda.“
„Tak je Îidovka tvoja Ïena...“ nedal
sa poslanec Ján, pretoÏe aj to mu
povedal môj priateº z fakulty, ão
Ján podoprel vskutku tvrd˘m argu-
mentom: 
„Volala sa predsa za slobodna
Zajacová, nie...?“
„Volala, Janík, ale je mi ºúto – po-
chádza zo starej luteránskej zaja-
covskej vetvy od Bánoviec...“ 
Janík sa zatváril úplne nechápavo
a aj by uÏ bol ão-to prskol z lúãov

Slnka najjasnej‰ieho, ale nebola
s ním reã - len dumal a dumal, a
potom vraj – prepáã... Dojalo ma to,
a tak som pána Jána, prepánajána,
dal do obrazu. Îidovské korene sú
dobr˘m terãom ohovárania – uÏ
som to zaÏil. A tak som mu vyroz-
prával ten svoj Ïidovsk˘ príbeh.
TotiÏ u nás na Záhorí, kto sa volá
Polák, o tom si ºudia na päÈdesiat
percent myslia, Ïe je Îid. Ale kto sa
volá Pollák, teda pí‰e sa s doma
„l“, o tom si to myslia na sto per-
cent. A moja mama sa volá
Polláková - pí‰e sa teda s doma „l“.
A nie je Îidovka. V‰etci Pollákovci
z Vlãkovian a Vidovian sú katolíci,
tak ako ona. Ale práve to, Ïe sa pí‰u
s dvoma „l“,  si po svojom vysvetli-
la aj najklebetnej‰ia stará pani zo
Skalice, moja tetka Klementína.
Povedala íreãito: 
-Ná ket sa pí‰eme s dvoma „l“ a
nejsme Îidé, mosíme byt zemani...
„Janík, ja nie som Îid, ja som aris-
tokrat!“

S USA na veãné ãasy – a nikdy
iRak!

★

USA to myslia s bojom proti
chudobe váÏne – chudoba sa ne-
staãí ãudovaÈ.

★

Slovenská politika je ako pres˘-
pacie hodiny – len t˘ch zrniek
múdrosti z nej ubúda.

★

âesi pritvrdzujú – po ministrovi
obrany Vetchom ním urobili
Tvrdíka. Aj my nato ideme
po Kanisovi – S-tankom...

★

Je mal˘ rozdiel medzi politikou
a poritikou...

Politiku niektor˘ch ‰tátov nero-
bia hlavy, ale hlavice...

★

Od stíhania po stínanie je len
písmenkov˘ krôãik.

★

Nad TA3 sa bl˘ska...
★

Zo spojencov sú ãasto opojenci.
★

Tam, kde sa mocní starajú iba
o svoje korytá, chodia povodne.

★

Mnohí Slováci stále myslia
podPrahovo.

★

Politik môÏe zbohatnúÈ, hor‰ie
je, ak span‰tie.

J. M.

NA HUBY ·IEL SOM

JANÍK, JA NIE SOM ÎID,
JA SOM ARISTOKRAT...

OD-ROBINKYOD-ROBINKY

● FRANTI·EK RASLAVSK¯

Minister vnútra I. ·imko priniesol
13. 3. 2002 do vlády predvarené stano-
visko, ktor˘m v˘konná moc potvrdila
tzv. paakt. Katastrálne úrady z nezná-
mych ba moÏno aj známych dôvodov
preloÏili e‰te v roku 1993 oblasÈ
,,Oravice“ patriace  do katastra obce

Vitanová. V rokoch  1995 a 1996 uÏ Katastrálny úrad v Banskej Bystrici pri-
Èukol Oravice mestu Tvrdo‰ín, ão  odporuje ústavn˘m princípom právneho
‰tátu (ãl. 1 ods. 1. Ústavy SR) a ìalej základnej ústavnej zásade, Ïe ‰tátne
orgány môÏu konaÈ iba v rozsahu, ak˘ im ustanovuje zákon (ãl. 2 ods. 2
Ústavy). Z toho jednoznaãne vypl˘va, Ïe hoci katastrálne úrady  rozhodne
nemali právomoci, ich akty sú niãotné. Preão sa pod bezprávie podpísala vlá-
da, je záhadou. Aj Generálna prokuratúra kon‰tatovala e‰te 27. 3. 2001, Ïe
úradníci svojim neoprávnen˘m rozhodnutím rozdelili Vitanovú na dve
nezávislé lokality.

E‰te impozantne pôsobilo symbolické strihanie  pásky premiéra
Dzurindu na sídlisku v KeÏmarku. Premiéra vôbec ,,netankovalo”, Ïe histo-
ricky aj právne stojí aj s miestnymi keÏmarsk˘mi papalá‰mi na území obce
ªubica, ktorej toto územie patrí. V˘sledok ? Dzurinda zobral do rúk kompe-
tencie, ktoré mu Ústava nedáva a tak ministerstvo financií uÏ v auguste za-
stavilo  ªubici aj KeÏmarku podielové dane. Majú v‰ak  aspoÀ prestrihnutú
pásku. Starosta ªubice Otto Vdoviak prirovnal nájazd vládnych bavorákov do
jeho kraja k fa‰istick˘m metódam. 

Trochu z iného súdka je prípad obyvateºov Korunková. Za doposiaº ne-
vysvetliteºn˘ch dôvodov notárskym osvedãením brat poslanca Oberhausera
údajne vydrÏaním podºa paragrafu 63 zákona ã. 323/1992 zb. získal 450 ha
lesa v Slask˘ch horách. Pozemkov˘ fond dal predbeÏn˘ zákaz ÈaÏby, ale pán
Oberhauser zaãal  protizákonne ÈaÏbu. A 70 kubíkov dreva smel uÏ vyviesÈ.
Korunkovãania sa v‰ak nedali právnikovi len tak oklamaÈ. Políhali si na ces-
tu a drevo ostalo doma. Nateraz  polícia trestne stíha rafinovan˘ch právni-
kov za ‰kodu veºkého rozsahu. Korunkovãania v‰ak bdejú, aby nikto
z Bratislavy nepri‰iel strihaÈ pásku.

TRI ULÚPENÉ CHOTÁRE
KOLOMAN LE··O


