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Ko3⁄4ko feministiek je treba na vymenenie 
žiarovky? Dve. Jedna vymení žiarovku a 
druhá bude písať o jej pocitoch. 

***
Dvaja zajaèikovia idú stanovať k jazeru. 
Postavia si stan a èakajú na veèer. Potom 
zalezú do stanu a idú spať. Po chví3⁄4ke vyle-
zie z jazera krokodíl a zaène si na jednom 
zo zajaèikov pochutnávať. Druhý sa prebu-
dí a hovorí: „Wau, èo si sa nepochválil že 
máš LACOSTE spacák!?“

Móricko sa nenauèil a pani uèite3⁄4ka sa mu 
chystá dať pätorku. 
„Pani uèite3⁄4ka, nechcem vás strašiť, ale 
otec mi povedal, že ešte jedna päťka a 
niekto tu dostane do držky!“

***
„Ko3⁄4kí tu pracujete na stavbe?“ 
„S majstrom piati...“
„Teda bez majstra štyria?..“
„Nie, bez majstra nikto.“ 

***
Hlboký totáè:Pod dlhej dobe sa stretnú 
dvaja starí kamoši a spustia debatu: „Kde 
si bol tak dlho èloveèe?“ „Ááááále, pätnásť 
rokov som sedel v lochu.“„A za èo?“„Za 
niè.“„Neklam, za niè sa sedí desať.“ 

***
Ženu zaèali bolieť kríže a keïže nemala 
termofor, rozhodla sa, že si ho požièia od 
susedky. Ani suseda však termofor nemala, 
no navrhla jej, že ona v takýchto prípad-
och používa svojho kocúra a že jej no na 
noc požièia. Ráno si ide susedka vypýtať 
kocúra späť. Žena otvára dvere, celá tvár 
doškriabaná, kocúr vyletí z bytu ako šiale-
ný, trieli domov...
Susedka: „Èo sa stalo? Môj kocúrik vôbec 
nezvykne byť agresívny!“
„Ja neviem, kým mal lievik v papu3⁄4ke, bol 
pokojný, ale keï som zaèala liať vriacu 
vodu, akoby do neho vošiel diabol!“

Slovník cudzích slov:
definovať - zbavovať sa Fínov
termofor - vtip o homosexuálovi
pankhart - anglický názov pre tvrdý punk 
dogmatik - pes vycvièený na matematické 
úlohy
fašírka - príslušníèka írskej fašistickej 
organizácie 
po3⁄4ovaèky - vrecká poloviènej ve3⁄4kosti
snehurka - zmrazená jaternica
demisia - pozdrav Maïara Demi Moorovej
ananás - zborový výkrik dievèat hladných 
po sexe
vendety - výkrik záhoráckej mamy vyháòa-
júcej deti na dvor
papuèa - pozdrav manželke pri odchode
matrika - po záhorácky „mať hovorí“
doktrína - po3⁄4ný záchod pre vojenských 
doktorov
kongeniálny - úžasne nadaný kôò
Philips - upozornenie Filipa aby bol ticho 
stehno - prosba Anglièana aby ho neza-
šívali
semester - navigácia Estery na urèíté 
miesto
štipendista - zubár, ktorý rád štípe paci-
entov 

Doplòovaèka
Sir Chynnoy Ghose:  “Keï moc lásky prekoná lásku k moci...”
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1. vybavenie si zážitku z minulosti
2. otvorenie výstavy
3. sebectvo
4. tuberkulóza
5. zvláštnosť, neobvyklá vec
6. upravené, pružné železo
7. porušenie manželskej vernosti
8. vysťahovalectvo, nútený pobyt v zahranièí
9. periodicky vychádzajúca tlaè
10. màtvy
11. pohyblivé schody
12. labyrint
13. najstarší typ vysokej školy
14. rodná krajina, domov
15. sopeèný výbuch
16. parený ovèí syr
17. myšlienkové hnutie v 17. a 18. storoèí zdôra-
zòujúce 3⁄4udský rozum
18. súdny rozkaz na zatknutie
19. východisková myšlienka, idea
20. súzvuk viacerých tónov
21. nepovolená pomôcka pri písomkách
22. hlavné mesto, alebo iné významné centrum
23. uèenie proroka Mohameda
24. hromadná nákaza
25. koncert jedného sólistu

  Manželský rozhovor po svadobnej noci:
- Drahá moja, ako som zistil minulú noc, 
nebol som prvý.
- Miláčik môj, ja ako som zistila minulú 
noc, tak ani posledný

Pracujúci manžel sa z nenazdajky prišiel 
naobedovať domov. Potichu vošiel do bytu 
a chcel prekvapiť manželku. Otvoril dvere 
na kuchyni a tam uvidel jeho ženu a 
poštára so stiahnutými nohavicami. 
- A toto má čo znamenať? - pýta sa.
Zaskočený poštár nevie kam z konopy, 
keď uvidí na stole koláč a hovorí:
- Keď nezaplatíte inkaso, vycikám sa  vám 
do koláča!

On a ona v posteli. Zacengá telefón. Ona 
zdvihne slúchadlo, počúva, potom povie: 
- Áno, áno, dobre - a položí. 
- Kto to bol? - pýta sa on.
- Ale, iba manžel volal, že príde neskôr 
domov, lebo hrá s tebou šachy.

Dvaja páni hrajú golf. Jeden z nich 
odpaľuje loptičku a v strede švihu zbadá v 
diaľke pohrebný sprievod. Zdvihne loptič-
ku, skloní hlavu a začne sa modliť. Druhý 
ho pozoruje a dodá.
- To je najdojímavejšie, čo som kedy 
videl. Vy musíte byť veľmi honosný a 
milujúci človek.
- To áno, boli sme manželia 25 rokov.

Výhercovia 
- p. Sliezik, p. Stolárik, 
  p. Santoris, p. Tatárová


