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Na úvod slovo autora  

  

Milý priateľ humorného slova,  

dostala sa Ti do rúk brožúrka s trochu špecifickým humorom. Objektom 

vtipov budú: nevidiaci, slepota, zrak a všetko, čo sa okolo toho točí. Pre 

niektorých ľudí to bude humor trochu drastický, prinajmenšom silný, či 

aspoň nevšedný. No, je tu a treba ho akceptovať. Vtipy som rozdelil podľa 

témy do viacerých kategórií.  

Ten, kto vidí, si ťažko vie predstaviť život nevidiaceho so všetkými 

problémami, pokiaľ sám niekoho osobne nepozná. Preto nás mnohokrát 

podceňujete, alebo na druhej strane preceňujete a priznávate nám 

vlastnosti, ktoré vôbec nemáme. Takýto život nemusí byť len smutný a 

zložitý. Viem to z vlastnej skúsenosti, lebo deň, čo deň tieto problémy 

prežívam. Sám som úplne nevidiaci a často mi humor pomáha prekonávať 

rôzne životné situácie a naštartuje ma...  

  

  

Stretla sa asi pred desiatimi rokmi pri pive partia nevidiacich z celého 

Slovenska. Rozprávali sme o všetkom možnom, veď to poznáte, keď ste s 

niekým, s kým ste dlho neboli. Ako vždy, na koniec prišli na rad aj vtipy. 

Ako ináč, v našom prípade aj vtipy o slepote. Každý „hľadal“ v mysli 

nejaký, čo iní nepoznajú. Vtedy sa zrodil nápad, spísať ich, aby sa 

nezabudli a zachovali...  

S touto myšlienkou som sa už dlhšie pohrával, chýbal mi iba impulz k 

naštartovaniu. Mnoho som ich už poznal, no od toho dňa som takéto vtipy 

začal cielene vyhľadávať alebo upravovať. Trvalo to niekoľko rokov. 

Výsledok môjho snaženia je v tejto brožúrke.  

Vydávam ju trochu aj s cieľom, aby sa naša problematika dostala aj 

medzi bežnú populáciu, ktorá nás často podceňuje, ľutuje a nevie k 

nám nájsť cestu. Je takmer pravidlom, že sa zdraví pri konverzácii s 

nami vyhýbajú slovám ako: vidieť, pozri, farby, dovidenia a pod. To 

potom zbrzdí alebo skončí samotný rozhovor. Aj mi sami medzi sebou 

bežne hovoríme: „Videl si včerajší film v televízii?“ „Už som to videl.“ 

„Pozri, čo mám...“ Možno toto okno do slepcovej duše nás vzájomne 

zblíži. Ani život nevidiacich nie je len čierno-biely. Sú v ňom chvíle 

radosti, smútku, hnevu, priateľstva, citov, úspechov a pod. To si sám 

prečítaj v nasledujúcich vtipoch.  

Teda, príjemné čítanie a pobavenie!  

  

Milan Antal  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



2  

  

  

  

  

  

Uhol pohľadu  

  

V jedno pekné jarné ráno sedel na schodíkoch pred budovou slepý žobrák 

s klobúkom na nohách a tabuľkou s nápisom: "Som slepý. Prosím, 

pomôžte mi."  

Šiel okolo publicista. Všimol si, že v klobúku má len pár drobných. Zohol 

sa, prihodil bankovku a potom, bez toho aby si pýtal povolenie, zobral 

tabuľku a na druhú stranu napísal inú vetu.  

Popoludní sa publicista vrátil a vidí, že žobrákov klobúk je plný mincí i 

bankoviek. Slepec spoznal jeho krok a spýtal sa ho, či to bol on, kto mu 

prepísal tabuľku, a čo tam napísal.  

Publicista odpovedal: "Nič, čo by nebola pravda. Len som dal tvojim 

riadkom inú podobu." Usmial sa a spokojný odišiel.  

A žobrák sa nikdy nedozvedel, že na tabuľke stalo:  

"Je jar, ... a ja ju nemôžem vidieť."  

     

Dôsledky slepoty  

  

"Pane, nechýbajú vám náhodou oči?"  

"Kde? Ja nič nevidím!"  

  

"Idem vám takto raz po prérii a čo nevidím: bizóna. Pozriem sa poriadne 

a fakt ho nevidím."  

Do predajne hračiek príde slepý: "Prosím si guľky."  

Predavačka mu ich dá, ale neodpustí si otázku: "A trafíte do jamky?"  

"Trafím." Odpovedá slepý. "Veď ich mám až dve!"  

  

"Obžalovaný, prečo ste zmlátili toho pána?"  

"Veď sa vám to snažím vysvetliť. Je to provokatér. Mal čierne 

okuliare a bielou palicou mi systematicky oklepával auto."  

  

  

  

Na tanečnej zábave hrali dvaja muzikanti. Jeden bol slepý a druhý hluchý.  

Slepý sa pýta: "Už tancujú?"  

"Áno," odpovedá hluchý a hneď sa pýta: "A my už hráme?" Slepý s 

bielou paličkou na vychádzke zablúdi a dostane sa do lesoparku.  

Narazí plecom do stromu a ospravedlní sa.  



3  

  

Narazí do druhého a pomyslí si: "Čo nedávajú pozor!" Keď narazí do 

tretieho, zastane a zamrmle si popod nos: "Akosi je tu husto,  radšej 

počkám, kým ten sprievod prejde."  

Letí vrana nad poľom a po poľnej ceste si vykračuje slepec. Je to 

ale vrana zlomyseľná a tak sa rozhodne, že ho oserie. Nadlietne, 

namieri, zatlačí a ... Tesne vedľa.  

To však vranu neodradí a skúsi to znovu. Priletí trochu nižšie, 

sústredí sa, ale na poslednú chvíľu sa to zase slepcovi vyhne. To 

už vranu dosť napáli a zvolí si tretí pokus. Priletí bližšie a tak 

sústredene zamieri ako snáď nikdy v živote, ale ako zázrakom z 

toho slepec zase vyviazne.  

Pretože sa tak ľahko nevzdáva, odletí si naša vrana pre svoje dve 

kamarátky. Spolu nalietavajú vo formáciách raz sprava, potom 

zľava i jednotlivo, ale slepec si vykračuje s paličkou, akoby sa nič 

nedialo, a vždy sa na poslednú chvíľu spŕške nejakým zázrakom 

vyhne. Úplne vyčerpané vrany dajú hlavy dohromady a rozhodnú, 

že priletia s celým neďaleko sídliacim kŕdľom.  

A už sú tu. Je ich toľko, že sa úplne zotmie. Každá vrana má jeden 

jediný cieľ. V neskutočnej záplave trusu kľučkuje náš slepec bez 

jediného zásahu! Po niekoľkých náletoch frustrovaný kŕdeľ vrán 

úplne čistého slepca a totálne zasranú poľnú cestu opustí a 

slepec kľudne kráča ďalej.  

Aký je z toho záver?  

Slepý hovno vidí  

  

  

  

  

Zo života  

  

V parku pri lavičke sa lúčia dvaja slepci:  

"Tak ahoj, zajtra sa uvidíme...!"  
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Slepému vypadli z vrecka na chodník kľúče. Zohol sa, šmátra rukami po 

zemi, šmátra, až čosi našmátra. "Obzerá" si to, ovoniava, mädlí to v 

prstoch, zisťuje, čo to je. Naraz zhnusený vykríkne:  

"Fuj! Veď to je hovno! Ešte dobre, že som do neho nestúpil."  

  

Príde zákazníčka do módneho salónu a žiada návrhárku: "Chcela by som 

nohavičky a podprsenku s nápisom - Si už veľmi blízko od cieľa."  

"Žiadny problém," vraví návrhárka. "To vám urobíme." "Som rada," 

dodáva zákazníčka. "Ale ten nápis mi vyhotovte Braillovým písmom!"  

Dve prostitútky sa spoločne sprchujú. Ako tak jedna tej druhej práve rukou 

mydlí chrbát, čosi nahmatá, a tak sa jej pýta: "Čo to máš na tom chrbte? 

Akoby si tam mala nejaké vyrážky alebo bodky." Tá druhá odpovedá: "Ale, 

to nič nie je. To tam mám iba cenník pre slepcov!"  

  

Ide slepý po moste a nechtiac zakopne o beznohého.  

Ten mu hovorí: "Zmizni, lebo ťa nakopem do riti!"  

Slepý mu odpovedá: "Tak, to by som sa nato pozrel!"  

Ide okolo hluchý a pýta sa: "Ale, ale  chlapci, čo to počujem?"  

  

  

  

Dáma dá na ulici almužnu slepcovi.  

"Počul si," vraví svojmu mužovi, "povedal mi: Ďakujem, krásna 

pani. Ten človek určite nie je slepý."  

"Ale, čo nepovieš! Keď ti to povedal tak, ako vravíš, to je najlepší 

dôkaz toho, že je naozaj slepý."  

  

 

  

  

"Juro, prečo ty stále makáš a ani na chvíľku nezastavíš sústruh?" 

"Lebo som krátkozraký a nikdy neviem, kedy sa majster pozerá."  

"Koľko rokov máte, slečna?"  
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"Po prvý raz som svetlo sveta uvidela pred dvadsiatimi rokmi."  

"A, koľko rokov ste boli slepá?"  

  

Hovorí pán v zoologickej záhrade: 

"Tento pštros slabo vidí a  

zožerie takmer všetko."  

"To by bol ideálny manžel, 

povzdychne si jedna pani.  

  

"Prosím vás, ja idem na stanicu.  

Idem dobre?"  

"Nie, trochu škúlite!"  

Slepý na chrbte nesie beznohého cez 

les. Idú za dievčatami. Naraz konáre 

vypichnú tomu beznohému oči. Ten 

vraví:  

"Tak, a už sme došli!"  

Slepý  radostne  zvolá: 

 "Ahojte, dievčatá!"  

  

Vojde chlapík do mäsiarstva a hovorí:  

"Prosím si desať deka tlačenky."  

"Akú chcete," pýta sa predavač, "tmavú alebo svetlú?"  

"To je jedno, to je pre slepého."  

  

Slepý chlapček sa stratil v botanickej záhrade.  

Prišiel ku kaktusu a pýta sa: "To si ty, mami?"  

  

Správa z dennej tlače:  

Včerajší koncert Andrea Boccelliho dopadol veľmi dobre. Andrea sa potešil, 

pretože dostal nasledujúcu správu od výpalníkov:  

"Keď nám nezaplatíš dnes večer v hotovosti stotisíc dolárov, tak uvidíš!"  

  

Slabozrakého zberača malín zožral medveď. Jeho posledné slová boli:  

"A nie je vám v tom kožuchu teplo?" 

Prihovára sa róm slepcovi:  

"Nekúpiš tikitálky?"  

"Hovoriace", pýta sa ten."Nie, tikajúce!"  

  

Gejza si na úrade vybavoval príspevok na slepotu. Pretože ho zobrali 

prednostne, mal dosť času, zašiel si na jedno pivo a potom do kina. 

Keď vošiel dnu, zbadal hneď na krajnom sedadle toho úradníka, ktorý 

ho vybavoval. Začal hneď okolo seba hmatkať a pýtať sa: "Prosím 

vás, kam ide tento autobus?"  

  

Pýta sa suseda strážcu majáka:  

"Nemávate závrat, keď sa musíte z takej výšky pozerať na more?"  

"Teraz už nie, ale keď som ešte videl, tak som mával!"  
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Výrok slepca:  

"Kto chce psa biť, palicu si nájde."  

  

Do lietadla Boeing na linke Paríž - New York nastupujú cestujúci. Ako jeden 

z posledných nastúpi pán s čiernymi okuliarmi a bielou paličkou. Ňou si 

vyšmátra uličku medzi sedadlami a pomaly prejde až dopredu. Otvorí 

dvere pilotnej kabíny a vojde dnu.  

O chvíľu nastúpi ako posledný pán s čiernymi okuliarmi a psom. Ten ho 

bezpečne prevedie lietadlom až ku dverám pilotnej kabíny. Vojde tiež do 

nej a zatvorí za sebou dvere.  

Keď začnú motory zvyšovať otáčky, cestujúci sa nesmelo pozerajú jeden 

na druhého.  

Lietadlo roluje. V priestore pre cestujúcich padajú otázky ako: "Snáď tí 

dvaja nebudú riadiť?"  

Stroj zvyšuje rýchlosť. Keď sa blíži ku koncu dráhy, všetci cestujúci nahlas 

zvísknu.  

Lietadlo sa ľahko odlepí od zeme a jeden z pilotov sa nakloní k druhému 

hovoriac: "Ak si raz zvyknú a neskríknu, nebudeme ani vedieť, kedy ten 

stroj zdvihnúť..."  

  

"Pozri drahý, opäť letí tá strieborná eroplána!"  

"To nie je eroplána, ale eroplán."  

"Ach, drahý, aké ty máš dobré oči."  

  

Ide kaleráb po záhrade a stretne mrkvu. Hovorí jej:  

"Mrkva, aká si dnes bledá."  

"Čo si slepý? Veď ja som predsa petržlen!"  

Slepý Norbert sa tacká opitý po dedine a namiesto domov 

trafí do kostola. Tam sa usadí v spovednici a zadrieme. 

Hornovýplašský  farár  to 

zbadá a mysliac si, že sa 

slepý  

Norbert  rozhodol 

vyspovedať,  vošiel  do 

spovednice i on.  

Keď bol Norbert akosi príliš 

dlho ticho, rozhodol sa pán 

farár  upútať  jeho 

pozornosť...  

"Hmmmrmmuhm..." a nič.  

"Hmmmrmmuhm..." a nič. 

Zaklopal  mu  teda  na 

okienko... Klop, klop... a z 

druhej strany sa ozvalo:  

"Čo klopeš, ani ja tu nemám toaletný papier.  

  

Dežko si nechtiac pri práci vypichol oko. Od poisťovne dostal 7000 korún.  
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Teraz chodí po osade a vychvaľuje sa:  

"Vypichnem si aj druhé oko a za 14000 korún si kúpim nový televízor!" 

Rok po svadbe.  

"Miláčik, musím sa ti s niečim zdôveriť. Až dodnes som ti tajila, 

že som farboslepá."  

"To nevadí, drahá. A ja som zasa černoch."  

  

  

  

  

Dvaja židia sedia v reštaurácii. Jeden z nich je slepý.  

Vidiaci sa pýta: "Nechceš pohár mlieka?  

Slepý: "Pohár mlieka? Opíš mi, prosím ťa, čo je to vlastne mlieko."  

"Mlieko je biela tekutina."  

"Ahá. A čo je to biela?"  

"No biela je napríklad labuť", odpovedá vidiaci.  

"Ahá. A čo je to, prosím ťa, labuť?"  

"Labuť? To ti je taký vták s dlhým krivým krkom."  

"Dobre, ale čo je to krivý", pýta sa slepý.  

"Krivý? Vieš čo, ja teraz ohnem ruku v lakti a ty ju nahmatáš. Potom 

budeš vedieť, čo je to krivý." Stane sa. Slepý Žid s uspokojením povie:  

"Konečne viem, čo je to mlieko.  

  

Farár, lekár a inžinier čakajú na golfovom ihrisku, kým uvoľní jamku 

skupina pomalých hráčov.  

Inžinier: "Čo je to tam za ľudí? Už tu kvôli ním čakáme najmenej štvrť 

hodinu!"  

Lekár: "To neviem, ale nikoho tak nešikovného som tu ešte nevidel!"  

Farár: "Pozrite, práve prichádza správca ihriska. Spýtam sa ho."  

"Ahoj Georgi, čo je to tam pred nami za skupinu?" Pýta sa farár správcu. 

"Sú strašne pomalí."  

Správca odpovedá: "To je partia slepých hasičov. Oslepli vlani pri 

hasení našej klubovne, tak ich tu nechávame kedykoľvek zadarmo 

hrať." Chvíľu zostalo ticho.  

Po krátkom čase povie farár: "To je smutné... Večer im venujem zvláštnu 

modlitbu."  

Lekár sa pridáva: "Dobrý nápad. A ja sa tiež porozprávam so svojim 

kolegom, či by sa pre nich nedalo niečo urobiť."  

Inžinier mrzuto dodá: "A prečo, dofrasa, vlastne nehrajú v noci?!"  
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Idú dve blondínky po ulici a jedna hovorí druhej.  

"Pozri sa na toho psa s jedným okom."  

Druhá si zakryje jedno oko a hovorí: "Kde?"  

 

  

  

Okoloidúca pani sa prihovára žobrákovi:  

"Musí to byť ťažký život, keď je človek takou kalikou ako vy." "Veru 

ťažký, panička," pritaká žobrák.  

"No zrejme je ešte horšie, ak je človek slepý..."  

"Podstatne horšie, panička. Neviete si predstaviť čo všetko mi ľudia hádzali 

do klobúka, keď som bol slepý..."  

  

Spolok nevidiacich hľadá sekretárku... Príjemnú na dotyk.  

  

  

"Mojej žene padla do oka smietka, išiel som ti s ňou doktorovi a stálo ti 

ma to tisíc korún."  

"To je nič. Ja som bol minule s manželkou v meste, padol jej tam do oka 

kožuch zo zlatej líšky a stálo ma to 52 tisíc."  

  

Vezie raz blondínka v aute slepého kamaráta a na križovatke sa ho pýta:  

"Vidíš niečo sprava?"  

"Nevidím, ale keď to ucítim, tak ti určite poviem!"  

  

Zakáľačka.  

Pomocník sa pýta škuľavého mäsiara: "Pán majster, a naozaj 

vždy trafíte tam, kde sa pozeráte?"  

Mäsiar dvíhajúc sekeru vraví: "Samozrejme, že trafím!"  

"Tak, potom si to prasa podržte sám!"  
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Pán Wilson bol predsedom miestnej charity, ktorá ešte nikdy nedostala dar 

od najbohatšieho právnika v meste.  

Pokúsil sa ho obmäkčiť po telefóne: "Pán doktor, podľa našich informácií 

ste len v minulom roku dosiahli zisk šesťsto tisíc dolárov a napriek tomu 

ste nevenovali ani cent na charitatívnu činnosť."  

Právnik vraví: "Viete, človeče, že moja matka zomiera na ťažkú chorobu a 

účty za nemocnicu niekoľkokrát prevyšujú jej ročný príjem? Viete, že môj 

brat, vojnový veterán, je slepý a na vozíčku? Viete, že moja sestra prišla 

pri dopravnej nehode o manžela a  zostala sama s tromi deťmi?"  

"Nie! To som naozaj nevedel."  

"No vidíte. A nikomu z nich žiadne peniaze nedávam, tak prečo by som, 

preboha, mal dávať vám?!"  

  

Sprevádzala som slabozrakého manžela na zraz so spolužiakmi, s ktorými 

sa nevidel štyridsať rokov.  

Hneď, ako sme vstúpili, začal sa rozhliadať okolo seba. Po chvíľke sa mu 

zdalo, že poznáva akúsi ženu a vydal sa k nej. Nemohol si ale spomenúť 

na jej meno, a tak sa jej opýtal:  

"A ty si...?"  

"Tvoja prvá žena!" rozosmiala sa tá pani.  

  

  

  

Chlapík sedí na WC, robí čo môže, bojuje s kŕčmi. Vtom príde 

upratovačka, zdá sa jej, že sa zbytočne svieti, tak zhasne.  

Chlap začne revať ako blázon.  

Upratovačka zažne a pýta sa: "Čo tak revete?" "Fuj, to bol 

ale sprostý fór! Už som sa zľakol, že som si vytlačil oči."  

  

Ide nevidiaci po moste. Uprostred je rozšliapané hovno. Paličkou si ho 

vyhmatá a obíde.  

Na druhej strane mosta je rota vojakov, pripravujúcich si obed. So 

zvedavosťou sledujú, ako prejde. Pýtajú sa ho:  

„Ako to, že ste sa mu vyhli, keď my všetci sme doň stúpili?“  

„Neviete, že slepý hovno vidí!“  

Slepec s paličkou zastaví na križovatke. Ako prekračuje kôpku snehu na 

kraji cesty, do niekoho buchne ramenom. Nahmatá pekný kožuch a 

ospravedlňuje sa: "Prepáčte, slečna."  
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Zľava začuje mužský hlas: "To nie je slečna, to je kobyla!"  

 
  

Stretnú sa tri feministky americká, nemecká a slovenská. Americká 

hovorí: "Povedala som manželovi, že od teraz neperiem. Prvý týždeň som 

nevidela nič, a potom sa manžel zdvihol a opral." Nemecká na to: "Ja 

som povedala, že nevarím a neperiem. Prvý týždeň nič, druhý týždeň nič, 

potom sa zdvihol, navaril a opral."  

Slovenská feministka na to: "Ja som povedala manželovi, že nevarím, 

neperiem a nesexujem. Prvý týždeň som nevidela nič, druhý týždeň tiež 

nič a až na tretí, trochu na ľavé oko."  

V Banskej Bystrici na stanici si slepec položí tašku na lavičku. Rukou 

pritom chytí niečo mäkké. Ovonia si ruku a s odporom povie: "To je 

hroznô!"  

"U vás to volajú hroznô," čuduje sa staršia pani, "u nás je to hovno!"  

  

Pani v silných okuliaroch vojde do pánskeho záchodu. 

Zastaví ju pán so slovami: "Sem nemôžete, toto je WC pre 

pánov."  

Pani odpovedá: "A chudoba sa môže posrať?"  
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V doprave  

  

Na frekventovanom prechode zastaví slepec s bielou palicou a čaká, kým 

ho niekto prevedie. O chvíľu ho niekto chytí pod pazuchu a vkročia na 

cestu. Zo všetkých strán je počuť zavýjanie bŕzd.  

"To je ale frajer, prepletá sa pomedzi autá ako kaskadér," myslí si slepec 

a na druhej strane uznanlivo ďakuje neznámemu za pomoc.  

"Za čo mi vlastne ďakujete! Vďačný by som mal byť ja vám za to, že ste 

ma ako slepého bez pýtania, hneď ako som sa vás chytil, previedli cez 

cestu."  

  

Zrazia sa dve autá:  

"Čo si slepý?!"  

"Prečo slepý, veď som sa trafil!"  

  

 

  

Do preplnenej električky nastúpi 

slepý muž. Musel zostať stáť hneď 

pri dverách. Nemá sa pomaly ani 

kde chytiť. Zrazu si vylúpne z 

očnej jamky sklenené oko a začne 

ho vyhadzovať do vzduchu. 

Okolostojaci cestujúci sa ho 

zhrozene pýtajú: "Človeče, čo to 

stvárate?"  

"Nič zvláštne." Odpovedá slepec. 

"Len sa pozerám, či vzadu nie je 

náhodou viac voľného miesta!"  

  

Nevidiaci cestuje vlakom. Čas si kráti 

čítaním knihy písanej slepeckým písmom.  

"Čo to robíte, pane?" Pýta sa ho mladá blondína.  

"Šteklím papier," odpovedá nevidiaci.  

  

Cyklista zbadá na ceste pohodené tmavé okuliare. O kúsok ďalej uvidí 

bielu palicu. Po chvíli nájde ležiaceho starca, ktorý má na chrbte 

ceduľu s nápisom:  

"Mazda, auto, ktoré nepočujete".  
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Stevie Wonder, slávny slepý černošský spevák a Jack Nicklaus, známy 

americký profesionálny hráč golfu, sedeli spolu v bare. Zhovárali sa o 

všeličom možnom.  

Keď prišla reč na golf, Stevie vraví: "No, golf, ten si vždy rád zahrám.  

Je to významný zdroj mojich príjmov."  

"Čože, ty hrávaš golf?!?" Čuduje sa Jack.  

"Jasné, už viac ako desať rokov."  

"Počkaj, veď si predsa slepý! Ako môžeš hrať golf?"  

"Pravda, môj nosič sa však vždy pritom poriadne nabehá, lebo sa musí 

postaviť nad jamku a zavolať ma a ja potom podľa jeho hlasu odpálim. 

Na greene je to podobné, akurát si tam musí ľahnúť za jamku, aby mal 

ústa presne nad ňou."  

"Tak to si niekedy musíme spolu zahrať!"  

"Dobre, dobre, Jack, ale ľudia si zo mňa robili srandu a nebrali ma vážne.  

Preto teraz hrávam o peniaze - jednu jamku za desať tisíc dolárov."  

"Môže byť, kedy si to rozdáme?"  

"Mne je to jedno, hoci aj na budúci týždeň, hociktorú noc."  

  

Beznohý a slepý idú na motorke. Tá sa im pokazila.  

Beznohý sa ju pokúsil opraviť a vraví: "Ja by som do toho najradšej kopol!"  

Slepý mu odvetí: "Do ničoho nekop, ja sa na to pozriem  

  

"Prosím vás, koľko mám na čele hŕč?" Pýta sa na ulici slepý náhodného 

chodca.  

"Šesť," odpovedá ten.  

"Výborne, ešte tri a som doma."  

  

  

 

  

  

  

  

  

Taxík prudko zastaví na križovatke.  

Jeho krátkozraký vodič sa pýta zákazníka: "Vy ste mali červenú kravatu?"  

Slepec chce prejsť cez cestu a preto hľadá niekoho, kto by ho previedol...  

"Pane, mohli by ste ma previesť?"  
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"Ale ja kokokokcem."  

Slepec ho ukľudňuje: "Nevadí! Stačí, keď poviete, že môžeme a ja 

pôjdem."  

Tak idú cez prvú cestu. "Môžeme?"  

"Momomomôžeme."  

Bez problémov prejdú prvú i druhú cestu. Pri tretej sa znovu pýta: "Je 

voľno?"  

"Momomomo..."  

Slepec nečaká a ide.  

Vtom koktavý kričí: "Momomodrýkakamión!!!"  

  

Zo školy  

  

Učiteľka v škole zadá deťom úlohu, aby vytvorili vetu, v ktorej bude slovo 

"určite".  

Prihlási sa malý Ferko a vraví: "Otec vyhral v športke prvú cenu, určite 

pôjdeme na dovolenku k moru."  

Učiteľka ho pochváli a vyvolá Janku.  

"Na oblohe sa hromadia mraky, určite bude pršať."  

Výborne, Janka! A čo nám povieš Ty, Dežko?" "Babka ide 

po dvore s novinami v ruke, určite ide na záchod." "A, ako 

to môžeš tak isto vedieť?" Pýta sa učiteľka.  

"Prosím, lebo je slepá a nevidí čítať!"  

  

V škole pre slepých oboznamuje učiteľ slepé prváčence s Braillovým 

písmom. Dá im ohmatať nejaké tie bodky a pýta sa ich: "A vedeli by 

ste čítať takéto písmenká?"  

Tu sa prihlási malý Ferko a vraví: "Pán učiteľ, ja už dokážem v bodkách 

prečítať aj celú vetu."  

"No toto?" Čuduje sa učiteľ. "A povedz nám nejaký príklad." Ferko 

vraví: "No, prejdem sestre rukou po tvári a čítam: Anča má na tvári 

samý pupák!"  

  

Príde slepec do škôlky a začne ohmatávať deti.  

Učiteľka mu po chvíli hovorí: "Ale váš Dežko je o poschodie vyššie."  

"Ja viem, ja si iba utieram ruky, lebo som bol na WC."  

  

"Alica, Počula si o tom, že vyhodili riaditeľa školy pre slepcov?"  

"Nie a prečo?"  

"Lebo tie chúďatká obmedzoval. Zakazoval im pozerať sa z okna." 

Zdravotníctvo  

  

"Tak čo, Jana, bolia ťa po tej operácii ešte oči?"  

"Neviem, nechali si ich v nemocnici na pozorovanie."  
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"Prečítajte mi tretí riadok na tamtej tabuli," vraví očný lekár pacientovi. 

"Pán doktor, ja na to zle vidím, ale keď to písal pán primár, tak s tým 

súhlasím!"  

"Pán doktor, ja nemôžem robiť, lebo nevidím!" Snaží sa to uhrať na 

predčasný invalidný dôchodok Dežo.  

Doktor ho chce vyskúšať, a tak povie svojej mladej  sestričke, aby sa 

vyzliekla dohola. Keď to cigáň zbadá, začnú sa mu napínať nohavice v 

rozkroku. Doktor od neho žiada vysvetlenie.  

Dežo hovorí: "Ja som naozaj slepý, pán doktor! Keď on vidí, nech aj robí!"  

  

  

  

Slepý prišiel k lekárovi a vraví:  

"Pán doktor, pomôžte mi, už týždeň som nevidel svoju ženu."  

  

Zhovárajú sa dvaja slepci:  

"Predstav si, keď som sa vrátil včera večer z nemocnice, uvidel som 

hviezdy."  

"To ťa naozaj vyliečili?"  

"Nie, iba som tresol hlavou do zárubne."  

  

"S týmito okuliarmi vidíte lepšie?" Pýta sa lekár.  

"Oveľa lepšie, pani doktorka!"  

  

  

 
Do lekárne príde zákazník a žiada magistru: "Prosím si fľaštičku borovej 

vody."  

Magistra mu teda jednu fľaštičku predala a zákazník spokojne zaplatil a 

odišiel.  

Asi po mesiaci príde do tej istej lekárne pán s bielou slepeckou paličkou a 

s čiernymi okuliarmi na očiach. Habká, kým nájde pult. Potom vraví 
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magistre: "Pred mesiacom som si od vás chcel kúpiť fľaštičku borovej 

vody, ale vy ste mi namiesto nej predali kyselinu sírovú." "To mi je veľmi 

ľúto," vraví magistra. "Ale v tom prípade mi musíte ešte sedem korún 

doplatiť!"  

  

"Tak čo, zvykol si váš syn na okuliare?"  

"zvykol, ale aby si neublížil, vybrali sme mu z nich sklá."  

  

"Pán doktor, mám vážny problém! Keď si nasadím okuliare, vidím všade 

samé holuby..."  

Lekár prehliadne pacienta a povie: "To bude v poriadku. Len si nabudúce 

nečistite okuliare použitou vreckovkou!"  

  

Vraví pacient psychiatrovi: "Pán doktor, stále počujem nejaké hlasy, ale 

nikoho nevidím."  

"Odkedy to pozorujete?" Pýta sa lekár.  

"Odvtedy," odpovedá pacient, "čo mi streklo vápno do očí."  

  

Vraví lekár sestričke:  

"Už som vám stokrát povedal, že keď dávate pacientovi kvapky, 

musíte mu dať dolu okuliare!"  

  

 

V očnej optike si starší pán vyberá rám na okuliare. "A tento koľko stojí?" 

Pýta sa.  

"Tri tisíc korún." Odpovedá pracovníčka.  

"To je veľa." Nespokojne vraví zákazník.  

"Potom by tu bol za dve tisíc päťsto." ukazuje mu pracovníčka ďalší.  

"Aj to je drahé!" Namieta pán a dodáva: "toľko peňazí nemám." 

"Tento je za tisíc tristo." Ponúka mu ďalší rám.  

"A lacnejšie už nemáte nič?" Sklamane sa pýta zákazník ďalej.  

"Ale áno." Dodáva pracovníčka a zo skrine vyberá bielu palicu.  

  

Do očnej optiky vošiel zákazník.  

"Potrebujete okuliare s deviatimi dioptriami," vraví mu optik.  

"Ako viete, že som krátkozraký?" Pýta sa zákazník.  

"Vošli ste cez výklad."  
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"Pán doktor, pán doktor, nutne potrebujem okuliare..."  

"No to vidím, my sme stánok s hranolkami!"  

  

"Pán doktor, ja zle vidím do diaľky."  

Lekár zavolá pacienta k oknu, ukáže rukou na oblohu a pýta sa 

ho: "To slnko tam vidíte?"  

"Áno, vidím", odpovedá pacient.  

"Potom nechápem, do akej diaľky chcete vlastne vidieť!"  

  

 
Očný lekár: "koľko riadkov na tabuli viete prečítať?"  

Pacient: "Na akej tabuli?"  

"Pán doktor, a budem môcť cez tieto okuliare aj čítať a písať?"  

"Prirodzene."  

"To je vynikajúce! Ja som totiž analfabet."  

  

K pacientovi po havárii príde jeho ošetrujúci lekár:  

"Pán Okálek, museli sme vás operovať, mali ste ohrozené obe oči."  

"A ako to dopadlo? Ja nič nevidím!"  

Lekár drží v ruke misku, v ktorej plávajú dve očné bulvy a hovorí:  

"Dobre! Vaše oči sú už mimo nebezpečenstva."  

  

Na pohotovosť prišiel róm s nožom v chrbte, aby ho ošetrili. "Ja 

mám už po službe, ale na očnom ešte pracujú", radí cigáňovi lekár, 

vytiahne mu nôž z chrbta a vrazí mu ho do oka.  

  

Stretnú sa dvaja lekári:  

"Tak, už som prišiel na priame fyziologické prepojenie medzi zadkom a 

okom."  

"Nehovor, to nie je možné! Ako si na to prišiel?"  

"Pichol som pacienta do zadku a on zamrkal. Potom som ho pichol do oka 

a on sa posral."  

  

  

"Čo vidíte na tamtej tabuli?" Pýta sa posudkový lekár.  

"Nič, už som vám povedal, že som úplne slepý."  

"Len sa poriadne pozrite, možno predsa len niečo uvidíte." "Veď vám 

vravím, že vôbec nič nevidím!" Reaguje už mierne podráždene pacient.  
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"Tak to aspoň skúste. Čo vidíte?"  

"Hovno!" Dodáva naštvane pacient.  

"No, tak predsa len niečo..."  

  

"Pán doktor, niečo mám so zrakom," sťažuje sa pacient.  

"Ako sa vám to prejavuje," pýta sa lekár.  

"Odvtedy čo som sa oženil, nevidím peniaze."  

  

Príde Dežko k lekárovi a narieka: "Pán doktorko, ja takmer nič nevidím!" 

"A ten klinec na stene vidíš?" Pýta sa lekár.  

"Vidím, pán doktorko, vidím!"  

"Vidíš, a ja ho nevidím!"  

  

"Pán doktor, stále vidím pred očami akési zelené kruhy."  

"A akú farbu by ste si želali?"  

  

"Pán doktor, ako dopadla operácia?"  

"Dobre. Vaše slepé črevo opäť vidí."  

  

Psychiater vyšetruje pacienta a pýta 

sa ho: "Čo by sa stalo, keby som vám 

odrezal jedno ucho?"  

"Nepočul by som."  

"Dobre. A, čo by sa stalo, keby som 

vám odrezal druhé ucho?"  

"Nevidel by som."  

"Ako to?" Čuduje sa psychiater.  

"Spadli by mi okuliare."  

  

Stretne slepý pán svojho bývalého obvodného lekára a chváli sa mu: 

"To som vás dobehol. A vy ste hovorili, že dáte ruku do ohňa za to, 

že už sa druhýkrát kľúčovou dierkou pozerať nebudem!"  

  

Pani Zlatica pribehne k lekárovi a vzrušene mu hovorí: "Pán doktor, 

môj manžel je na ceste k vám. Preboha vás prosím, nepredpisujte mu 

okuliare! Už vyše desať rokov máme šťastné manželstvo."  

  

"Pán doktor, to je rasizmus!" Rozčuľuje sa v ordinácii slepý cigáň. "ako 

to že máte iba biele palice?!"  

  

"Keď pijem ráno čaj, vždy ma bolí pravé oko. Neviete, pán doktor, prečo?"  

"A vyberáte si zo šálky lyžičku?"  

Matka s dcérkou príde k lekárovi:  
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"Pán doktor, prečo má moja dcérka také vypúlené oči?" Lekár si 

dievčatko prezrie a vraví:  

"Pani, mali by ste jej uvoľniť gumičku vo vlasoch."  

 

  

"Čo si pamätáte, pán Nesmelý, ako posledné, keď ste ešte videli?"  

"Ruku svojej manželky s vidličkou!"  

  

"Mamička, a odkedy máte problémy so škúlením?"  

"Ach, odvtedy, čo začali behať moje dvojičky."  

  

"Mám červené oko, pán doktor. Nemôže to byť od prílišného sexu?" "To 

je možné," zamyslí sa lekár. "Ak máte prázdnu nádržku, tak vám bliká 

kontrolka."  

"Pán primár, na tomto oddelení sa kradne", sťažuje sa rozčúlená 

pacientka.  

"Ako ste na to prišli, čo vám ukradli?" Pýta sa primár. "No, zatiaľ nič", 

odpovedá nahnevaná pacientka, "ale, vymenili mi parochňu! Veď sa 

pozrite, v tejto vyzerám ako bosorka." Primár sa lepšie prizrie a vraví: 

"Žiadnu parochňu vám, milá pani, nevymenili, to sa vám iba zlepšil 

zrak po operácii glaukómu."  

  

Slepý sa pýta, kde je očné.  

Sestrička mu odpovedá: "Na prvom poschodí, máte to tam 

napísané."  

 
Príde pacient k lekárovi, že mu niečo padlo do oka.  
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Ten ho ošetrí, zalepí mu oko a hovorí: "A teraz môžete ísť." Chlap 

vstane a prevráti mu stôl.  

"Čo to robíte, človeče!?"  

"Prepáčte, pán doktor, ale zdravé oko ste mi zalepili a druhé mám 

sklenené."  

  

"Pán doktor, pred očami mi lietajú také malé, nejasné mušky." 

Lekár predpíše pacientovi okuliare a prikáže mu prísť o mesiac.  

"Tak ako ,už je to lepšie?"  

"Jasné, mušky sú oveľa väčšie a vidím ich zreteľne."  

  

 

  

Mladík vrazil pri odvode do stola, za ktorým sedeli členovia komisie.  

"Neschopný; je slepý." 

Mladík sa ani nepohol.  

Lekár: "Okrem toho je ešte aj hluchý."  

Z mladíka, stojaceho ako stĺp, konečne vyhŕkne: "Ja chcem byť vojak!  

Chcem slúžiť cisárovi!"  

Lekár nato: "Navždy neschopný, pretože je navyše ešte aj hlúpy!"  

  

Programátor na očnom.  

Doktor ho usadí do kresla a dá mu čítať riadok na tabuli.  

Programátor číta: "T F U K M C L... Pán doktor, nemáte správne nastavené 

kódovanie."  

  

Pán doktor, nefunguje mi spojenie medzi uchom a okom. Stále totiž 

počujem, ako sa dobre máme, no hovno vidím!"  

"Tak, ako sa cítite v nových okuliaroch?"  

"Výborne! Stretávam veľa priateľov, ktorých som roky nevidela."  

  

  

"Sestrička, prosím vás, povedzte mi ale úprimne. Mám nejakú nádej?" Pýta 

sa pacient po ťažkej operácii očí.  

"Ale prestaňte! Vy vôbec nie ste môj typ."  

Na kožnom...  
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"Tak, pán doktor, už som s tými vyrážkami tu," vraví pacient. Lekár sa 

nachvíľu zamyslí a potom vraví: "Predsa ste nakoniec dali na moje slová, 

pán Rapavý."  

"Nie, na vaše slová, pán doktor, nie. Včera som cestoval vo vlaku. 

Nachvíľku som zadriemal. Keď som sa prebral, zistil som, že mi slepec číta 

tvár."  

  

On a ona  

  

Ráno vyčíta manželka svojmu slepému manželovi, že sa vrátil domov až 

neskoro v noci.  

"Blúdil som takmer celú noc." Obhajuje sa slepý. "Nejaký blbec mi totiž v 

krčme vymenil moju bielu palicu za čiernu!"  

  

"Miláčik, pobozkaj ma!" Prikazuje mladé dievča svojmu chlapcovi.  

"Teraz? Veď tu nás každý uvidí!" Namieta on.  

"Čo sa bojíš, veď táto ulica je slepá."  

  

Manželka umýva v kuchyni riady a jej slabozraký manžel pozerá v 

obývačke televíziu. Zrazu ju volá: "Poď rýchlo sem, dávajú súlož!"  

"To nie je žiadna súlož, ty slepý, to iba Matuška je banán!"  

  

Na stanici sa lúči slabozraké dievča so svojím milým: "Mohol by si mi 

nechať svoju fotografiu, aby som si ťa pripomínala, kým sa nevrátiš?" 

"Ja tu mám iba jednu a tá sa nehodí." Odpovedá chlapec. "Je to 

fotografia z nudistickej pláže."  

"To nevadí!" Odpovedá dievča. "Roztrhni ju a ja si nechám jej hornú 

polovicu."  

Chlapec roztrhne fotografiu a omylom jej spodnú časť podá svojej milej.  

Tá sa na ňu sústredene zahľadí a povie:  

"To si celý ty! Vlasy strapaté a ešte aj kravatu máš nabok."  

  

On a ona, nesmelý milenecký pár, majú svoju prvú schôdzku. On sa 

hanbí, nakoniec však celý vyvedený z miery dievča pobozká. Vtom sa 

dotknú ich okuliare a zazvonia sklíčka. On v zmätku povie:  

"Na zdravie!"  

  

Pýta sa slepý svojej priateľky: "Akú farbu majú tvoje vlasy?" 

"Hnedú." Odpovedá mu priateľka.  

"A na hlave?" Pýta sa slepý ďalej.  

  

Po ulici ide slepec so svojou manželkou. Okolo nich ide nejaký chodec.  

Ten sa zadíva na slepcovu manželku a sám pre seba si vraví:  

"Tak, to by som veru rád vedel, čo už len na nej môže vidieť...!"  

"Čo by si robil, keby si pristihol manželku s iným mužom?"  

"Dokopal by som mu vodiaceho psa a dolámal bielu palicu."  
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Slepý muž sa vráti domov a vraví:  

"Počul som, že ma podvádzaš! A ja hlupák som ti tak slepo veril."  

  

Manželia súložia. Spolu s nimi je v izbe ich malý syn. Vidí to cez oblok 

sused a dohovára im:  

"To sa ani trochu nehanbíte robiť to pred tým vaším synom? Veď sa na 

vás pozerá!"  

"Ale ako by sa pozeral?" Odpovedajú mu. "Náš syn je predsa na jedno oko 

slepý a na tom druhom má beľmo!"  

  

Slepec šiel s manželkou po žobraní. V jednej chalupe dostali čerstvý, 

voňajúci jablkový koláč. Keď vyšli za dedinu, bolo už slnko vysoko a 

v žalúdkoch im škŕkalo. Sadli si na medzu, že sa posilnia. Manželka 

otvorila plecniak, slepému podala suchý chlieb a ona si zobrala ten 

koláč.  

Slepý vraví: "Je tu strašne cítiť jablkový koláč." 

Keď potom odchádzali, manželka hovorí: 

"Preskoč." On skočil a hlavou vrazil do stromu.  

Manželka mu dohovára: "Jablkový koláč cítiš a jabloň nie!"  

  

Vyznanie lásky jednookej dievčine:  

"To tvoje krásne oko nemá vo svete páru!"  

  

On a ona, s bielymi paličkami, kráčajú po lese. Zastavia sa na rúbanisku 

a sadnú si do trávy.  

Ona: "Drahý, cítiš ten vzduch, vnímaš tú atmosféru!!!?" On: "Cítim! 

Keby si ma bola poslúchla a šli sme do hotela, nemuseli sme v tom 

sedieť!"  

  

Slepá žena si aplikuje kvapky. Jednu si dá do ľavého, druhú do pravého 

oka a ďalšiu do vagíny.  

Vidí to jej muž a pýta sa: "Načo si ich dávaš aj tam?"  

"Veď už dobre dlho nič poriadne nevidela!"  

Babka s dedkom sedia na priedomí a rozprávajú sa:  

"Jaj, keby si vedel dedo plesnivý, koľkokrát som ťa v mladosti podviedla."  

"Čo hovoríš, babka?"  
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A babka ďalej pre seba: "Oj, mám to ja šťastný život. V mladosti nevidel 

a teraz je hluchý ako poleno."  

  

Policajti a vojaci  

  

Policajt zastaví auto. Za volantom sedí žena. Stiahne okienko, policajtovi 

podá kabelku so slovami:  

"Buďte taký milý, pán policajt, vyberte si ten vodičský preukaz sám, lebo 

ja bez okuliarov vôbec nevidím."  

  

Plukovník si prezerá nastúpených vojakov, náhle sa pri jednom zastaví:  

"Čo to máte s okom?"  

"To je umelé oko, pán plukovník."  

"A čože je to umelé oko?"  

"To je oko zo skla, pán plukovník."  

"To je jasné, že zo skla, predsa musí byť cez neho vidieť!"  

  

  

  

  

Jeden policajt hovorí druhému:  

"Neuveríš, čo som včera videl. Úplne slepý chlap si čítal noviny."  

"Ale nevrav, určite si iba pozeral obrázky."  

 

  

  

Rozprávajú sa traja policajti o tom, aké majú hlúpe ženy. Prvý hovorí: 

"Predstavte si, ja mám takú hlúpu ženu; kúpila si televízor a pritom 

je slepá."  

Druhý pokračuje: "To je nič. Ja mám takú hlúpu ženu; kúpila si rádio a 

pritom je úplne hluchá."  

Tretí dodáva: "Chlapci, to je ešte nič. Moja žena ide na mesiac na 

liečenie a kúpila si 30 kondómov. No, vari si nemyslí, že tam za ňou 

budem každý deň dochádzať!"  

  

Mestská polícia má tri nové príslušníčky.  

Veliteľ chce vyskúšať ich postreh. Vyberie z kartotéky fotografiu a vraví: 

"Predstavte si, že toto je páchateľ. Nájdite na ňom nejaké poznávacie 

prvky, podľa ktorých by sme ho mohli vystopovať."  
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"To je ľahké," vraví prvá policajtka, "spoznáme ho podľa toho, že má iba 

jedno oko."  

"Ty hlupaňa!" Hnevá sa veliteľ. "To je fotka z profilu, jasné že vidno iba 

jedno oko."  

"Ja to viem! "Vraví druhá. "Spoznáme ho podľa toho, že má iba jedno 

ucho."  

"Vy ste skutočne blbé, či čo?! Veď vravím, že toto je fotka z profilu..." "Ja 

myslím," vraví tretia, "spoznáme ho podľa toho, že nosí kontaktné 

šošovky."  

"No..." Chváli ju veliteľ. "Výborný postreh. Ten chlap skutočne nosí 

kontaktné šošovky. Ako si na to prišla?"  

"Je jasné, že keď má iba jedno oko a jedno ucho, nemôže nosiť klasické 

okuliare..."  

  

Nadstrážmajstra prijali na policajnú akadémiu. Na začiatku roka je aj 

komplexná lekárska prehliadka.  

U očného doktor hovorí: "Zatvorte ľavé oko!" A začne ukazovátkom 

prechádzať po jednotlivých písmenkách.  

Nadstrážmajster mlčí.  

"Zatvorte pravé oko", prikáže lekár a pokračuje v ukazovaní na písmenká.  

Nadstrážmajster ďalej mlčí.  

"Čo je s vami? Vy vôbec nič nevidíte?"  

"Ale, nie," odvetí nadstrážmajster. "Vidím dobre. Len som zabudol, ako 

sa tie písmenká nazývajú."  

  

Policajt sa sťažuje:  

"Doktor mi povedal, že mám nosiť okuliare. Ale nepovedal, či ich 

mám nosiť v pravej alebo ľavej ruke.  

  

 
Do CIA prijímajú nových agentov. Uchádzači musia prejsť sériou 

náročných fyzických a psychických testov. Keď zostanú iba dvaja 

vhodní chlapíci, riaditeľ agentúry sa rozhodne, že musia 

podstúpiť ešte najnáročnejší test lojality voči svojmu 

zamestnávateľovi. Podá prvému agentovi pištoľ a vraví:  
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"Vedľa v miestnosti je vaša svokra. Choďte a zastreľte ju." 

Chlapík vezme pištoľ, zmizne v miestnosti a o chvíľu vyjde s 

vyčerpaným výrazom na tvári a vraví:  

"Nie, nejde to, jednoducho to nemôžem urobiť!" Druhý chlapík 

zmizne v ďalšej miestnosti. Chvíľu je ticho, potom sa ozve 

niekoľko výstrelov nasledovaných  Vzápätí výjde celý krvavý von 

a hovorí:  

"V tej pištoli boli slepé náboje, tak som ju musel zahlušiť 

stoličkou.  

 
Delostrelci majú cvičné streľby. Vtom z hlavne dela vyletí muž 

s čiernymi okuliarmi a bielou paličkou.  

Tu vraví jeden delostrelec druhému: "Ja neviem, ale mne sa to 

nezdá príliš humánne strieľať s takýmito slepými...!"  

 

  

Ruský vojak prepil večer v krčme všetky peniaze, tak predal aj kalašnikova.  

Na druhý deň mali streľbu. Išiel ráno za kamarátmi; tí mu poradili, aby 

sa tváril, že má automat a strieľa.  

Prišli do lesa a on hneď začal strieľať. Keď zbadal dvoch vojakov 

ukrytých v kroví, zamieri na nich a spustí: "Ratatataaa". Pozrie na 

nich a pýta sa: "Ako to, že nepadáte? Veď som vás zasiahol!" Oni na 

to: "Ty si slepý? Nevidíš, že my sedíme v tanku!"  

Krčmové  

  

Výrok opitého slepca:  

"Pivo už nemôžem ani vidieť."  

  

"Stavte sa o sto korún, že si pokúšem oko," vraví chlapík v krčme.  



25  

  

"Tak, to ti teda neverím!" Súhlasí iný.  

Chlapík si vyberie sklenené oko a vloží si ho do úst. Potom pokračuje: "Ak 

chceš tú stovku späť, stav sa, že si pokúšem aj druhé oko!" "Súhlasím, 

keby si to dokázal, musel by si byť úplne slepý!" A znovu uzavrel stávku.  

Chlapík si vybral umelý chrup a pokúsal si aj druhé oko.  

  

Do krčmy prišla príšerne škaredá žena. Na pleci jej sedela vrana. Vypila zo 

10 poldecákov borovičky. Potom začala vyzývať okolo sediacich chlapov: 

"Kto z vás uhádne, aký je to vták, ten sa môže so mnou vyspať."  

Pochopiteľne, že nikto z chlapov nechcel hádať. Až sa napokon zodvihol 

nejaký slepec, ktorý začal toho vtáka žene na pleci ohmatávať. Potom 

skúsil nesmelo hádať: "Je to papagáj?"  

Na to vraví žena slepcovi: "No dobre. Nech je po tvojom!"  

  

Dvaja slepci sedia v bare.  

Jeden si kýchne a druhý mu hovorí:  

"Otvor len jednu cocacolu."  

V salóne strieľajú kovboji. Zrazu Johnovi niekto dvomi ranami 

vystrelí obidve oči.  

Johny sa rozkričí: "To je ono, chlapi! Vždy som hovoril, že najprv 

treba rozstrieľať lampy!"  

  

  

 

  

Príde večer chlapík úplne zničený domov, a navyše nemá jedno oko a 

jednu ruku.  

Vyľakaná manželka sa ho pýta, čo zase robil.  

"No, ja som sa s chlapmi v krčme stavil o oko, že mi neodtrhnú ruku."  

  

Vojde Ježiš v Karvinej do krčmy a sadne si za stôl.  
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Čašník ho upozorňuje: "Tam si nesedejte, bo tu sedí štamgasti, vyhodí 

vás!"  

Ježiš nereaguje...  

Ku stolu prídu slepý, hluchý a baník. Na veľké prekvapenie ho nechajú 

sedieť medzi sebou.  

Ježiš im po chvíli hovorí: "Zato, že ste ma nevyhodili, sa vám odvďačím!"  

Dotkne sa slepého. Ten vyskočí a volá: "ja vidím!" Dotkne 

sa hluchého. Ten tiež vyskočí: "ja počujem!" Obráti sa k 

baníkovi a ten kričí:   

"Na mne nesahej, ja mám invalidní důchod!"  

  

Slepý prišiel ráno do krčmy a žiadal si pivo. Krčmár chcel na ňom ušetriť, 

a tak mu začal zlievať staré, vyprchané zvyšky. Keď zlial celý krígel, podal 

mu ho.  

"A ešte trošku peny by tam nebolo," pýta sa slepý.  

"A ako viete, že tam žiadna pena nie je?" Čuduje sa krčmár. "To je 

jednoduché." Odpovedá slepý. "Pretože keby v tom krígli bola aj nejaká 

pena, nepočul by som z neho bzučanie múch!"  

Čierny humor  

  

Príde hrbatý do krčmy a nemá hrb. Pýtajú sa ho, ako sa to 

stalo. "No, šiel som v noci cez cintorín a stretol som smrtku. 

Pýtala sa ma, či mám hrb. Tak som jej povedal, že mám. A 

ona mi ho zobrala."  

Počul to slepý a vraví si, že keď hrbatému zobrala hrb, tak jemu 

určite vráti zrak.  

Vydal sa preto na cintorín a tiež stretol smrtku.  

"Máš hrb?" Pýta sa ho.  

"Nemám", odpovedá slepý.  

"Tak tu máš."  

  

 

  

Učiteľka sa pred vianocami pýta detí, čo by si želali pod stromček.  

Janko odpovedá: Tmavé okuliare, aby ľudia nevideli, že mi chýba oko."  

Evka vraví: "Psíka, aby ma vodil."  

Jožko sa prihlási a hovorí: "AIDS."  

"A prečo práve AIDS?" pýta sa zarazene učiteľka."  

"Odomňa dostane AIDS sestra, od nej otec, od neho mama a od nej sused. 

Ten mi včera stúpil na bielu palicu!"  
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Beznohý hral karty so slepým. Zrazu vraví tomu slepému:  

"Nepozeraj mi do karát, lebo ťa kopnem!"  

  

Nemý hovorí hluchému, že slepý videl chromého, ako skáče jednou nohou 

po vode.  

  

Hluchý sa pýta slepého: "Počuješ niečo?"  

Slepý: "Nie, počkaj nech sa pozriem."  

  

  

Podíde slepá kostra k oknu, zakopne o radiátor a vraví:  

"Ahoj Karol, aj ty si tu?"  

  

Slepý hovorí hluchému:  

"Podaj mi okuliare!"  

  

"Mama, deti sa mi v škole vysmievali, že mám veľkú hlavu", sťažuje sa 

doma Jurko.  

"Ale nie, nemáš! A prečo si zaparkoval bicykel v obývačke?"  

"To nie je bicykel, to sú moje okuliare."  

  

Pýta sa hluchý slepého:  

"Nevidel si môj discman?"  

  

List syna zo školy v prírode:  

Milí rodičia, mám sa dobre. Včera sme sa učili boxovať. Okuliare a kefku 

na zuby spolu s ďalšími zbytočnosťami posielam v balíku.  

  

Do mrakodrapu vošli dvaja: koktavý a slepý. Z hrôzou zistia, že výťah 

nefunguje a oni sa tak musia pešo, po schodoch, vytrepať na 125.  

poschodie.  

Keď vyšli na 1. poschodie, koktavý spustí: "Ku-ku-ku..."  

Slepý ho prerušil: "Počkaj, zahrešíš si až hore, ešte budeš potrebovať sily.  

Na 50. koktavý opäť spustí: ,Ku-ku-ku..."  

Slepý ho zasa prerušil, že nech si zahreší až hore. To sa opakovalo aj na 

85., 100., 114. poschodí.  

Keď vyšli hore, koktavý konečne v pokoji povedal: „Ku-ku-kufre sme 

nechali do-dole!"  

  

Traja vojaci strážia most. Prvý je slepý, druhý je hluchý a tretí je beznohý.  

Prvý kričí: "Vidím tank!"  

Druhý: "Počujem ho!"  

Tretí: "Utekajme, chlapci!"  

  

Jde slepý s vidoucím a najednou se slepý zastaví a zvolá!  

"Neříkej mi pořád viď - viď!"  
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Malý chlapec je s otcom na futbale. Za nimi zrazu zakričí ktorýsi divák:  

"Kde si to kopol ty nemehlo, si slepý?"  

"Oco, čo robí taký futbalista, keď už nevidí?" Vyzvedá sa chlapec.  

"No, predsa rozhodcu."  

  

Nabáda sadista sadistu:  

"Nikdy nepodrež slepca. Prichádza o polovicu pôžitku. Síce to cíti, ale nevidí 

tú fantastickú farbu svojej krvi!"  

  

Ide slepý a hluchý na poľovačku. Ako si tak vykračujú, hluchý sa potkne, 

spadne a vystrelí.  

Slepý sa ho pýta: "Trafili sme niečo?"  

"Prečo? Už sme strieľali?"  

  

Slepý, hluchý a vozíčkar sa dozvedeli o kúzelnej studničke, ktorá 

uzdravuje a hneď sa k nej vypravili.  

Najprv slepý naberie vodu do dlaní, pretrie si oči a zajasá: "Sláva, 

ja vidím!"  

Potom si hluchý vodou umyje uši a začne kričať: "Ľudia, ja 

počujem!"  

Nakoniec vojde do vody vozíčkar a tiež zajasá: "Ja mám nové 

galusky!"  

  

 

  

Autobus zastaví a von sa hrnú ako prvé slepé deti.  

Vychovávateľka ich okríkne: "Dávajte pozor na schodoch, vonku je už 

tma!"  

  

Slepý kričí na hluchého: "Videl si to?"  

Hluchý na to: "čo? čo si videl?"  

Na jedno oko slepý, kulhající, hrbatý pán, navíc s těžkou vadou řeči, 

vstoupí do obchodu se zeleninou.  

"Ki-kilo ky-ky-kyselýhoze-zelí, p-p-prosím."  

"A máte igelitový pytlík?" ptá se prodavačka.  

"Při-při-připadám vám, ja-jako má-málo po-po-postiženej!?!"  

  

Rozprávajú sa traja muži, slepí od narodenia, o tom čo dostali od Boha 

navyše za to, že im zobral zrak.  
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Prvý: "Mne dal výborný sluch, počujem, čo sa hovorí desať kilometrov odo 

mňa."  

Druhý: "Ja som zasa dostal výborný čuch. Keď idem po sídlisku, cítim, kde 

čo varia."  

"A čo dal tebe?" Pýtajú sa tretieho.  

"Ale! Fotografickú pamäť!"  

  

Ide Ježiš po púšti a hľadá svojho otca. Stretne slepého starca. Pozdraví a 

pýta sa ho: "Priateľ môj, prečo si tu sám a taký smutný?" "Ale, syn mi 

pred niekoľkými rokmi odišiel," odvetí starec.  

"To je ale náhoda, ja tu zasa hľadám svojho otca," čuduje sa Ježiš.  

"Čím je tvoj otec?" Vyzvedá sa starec.  

"Môj otec je stolár a volá sa Jozef," odpovedá Ježiš.  

"Aj ja som Jozef a stolár," poteší sa starec. No vzápätí zosmutnie a dodáva: 

"Ale ja som chudobný.  

"Môj otec je tiež chudobný," chlácholí starca Ježiš a pokračuje otázkou:  

"Ako vlastne vyzerá tvoj syn?"  

"No, môj syn mal také diery na rukách a nohách," vysvetľuje starec.  

Šťastný Ježiš sa hodí starcovi do náručia a zvolá: "Otec!"  

Starčekovi vybehnú z očí slzy a tiež radostne vykríkne: "Pinokio!"  

  

"Odkedy nosíš okuliare?"  

"Odvtedy, čo som chcel zabiť rukou muchu a bol to klinec!"  

  

 

  

Ide Jožko s mamou po ulici a stretnú žobráka, ktorý má jednu ruku, jednu 

nohu a jedno oko. Krátko sa na neho zadíva a spýta sa:  

"Mami, ktorý pokemon je to?  

  

Muž prinesie do pôrodnice pre svoje bábätko svetrík. Zbadá ho sestrička a 

hovorí mu: "Ale to ste nemuseli nosiť, veď to dieťatko nemá vôbec 

ručičky."  

Muž sa trochu začuduje, nedá to však na sebe poznať a odíde. Neskôr sa 

vráti s krásnymi nohavicami.  
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Sestrička mu zase hovorí: "Ale to ste nemuseli nosiť, veď to dieťatko nemá 

ani nožičky."  

Teraz sa už otecko zľakne, no zase kľudne odíde. Za chvíľu sa vrátí s 

nádhernou čiapočkou.  

Sestrička mu znovu hovorí: "Ale to ste nemuseli nosiť, veď to dieťatko 

nemá ani hlavičku."  

Tentokrát to už otecko nevydrží a hovorí: "To snáď nie je možné! Čo to 

dieťa vlastne má?"  

"Oči," odpovedá sestrička.  

Poriadne vyľakaný muž podíde ku svojmu bábätku a naozaj vidí iba oči. 

Hovorí mu: "No, ahoj! Pozri sa na svojho otecka!"  

Zozadu sa ozve sestrička: "Ale to ste nemuseli, veď to dieťatko je úplne 

slepé."  

  

  

Na obede u kanibalov:  

"Mami, prečo to oko v polievke na mňa stále mrká?"  

"To vieš, dedo bol šibal."  

  

  

  

V blázinci sa rozprávajú dvaja pacienti:  

"Pozri, ja mám ďalekohľad." Vraví prvý z nich, ktorý drží v ruke vidličku.  

"Požičiaš mi ho, môžem sa cezeň pozrieť?" Pýta sa druhý. 

"Samozrejme," odpovedá prvý a vrazí mu vidličku do oka.  

"Ale ja nič nevidím," hovorí ten druhý.  

"Nevadí, trochu ti ho zaostrím." Dodáva prvý pacient a pokrúti vidličkou. 

"Mami, ten pán je polievku vidličkou."  

"Pst, anjelik!"  

"A teraz pije vodu z vázy na kvety."  

"Miláčik, buď ticho!"  

"A teraz hryzie pivovú tácku."  

"Daj mi už konečne pokoj a vráť pánovi okuliare!"  
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Jožo mal na stavbe ťažkú nehodu, 

pri ktorej prišiel o obe uši.  

Keď sa má vrátiť z nemocnice, 

majster  všetkých  zvolá 

 a upozorňuje ich, aby boli k 

nemu ohľaduplní, že to ťažko 

nesie, aby mu nič nepripomínali.  

Jožo je prvý deň zase v práci. 

Jeden kolega nevie o čom má s 

ním hovoriť a tak nadhodí:  

"Pozerám, že sa ti zlepšil zrak."  

"Prečo si to myslíš," pýta sa Jožo.  

"No, že už nenosíš okuliare..."  

  

Zvieratá  

  

V stajni sa zhovárajú dva slepé kone.  

Prvý navrhuje: "Už by sme mohli aj my skúsiť Veľkú pardubickú."  

Druhý odpovedá: "Nevidím žiadnu prekážku."  

  

 

  

  

Policajný a slepecký vodiaci pes sa šli prebehnúť do lesa. Chytili sa 

pritom do klepca. Vodiaci pes si odhryzol chytenú nohu a ušiel. Po 

chvíli sa vrátil pozrieť, čo je s kamarátom.  

"Čo si aj ty neodhryzneš nohu a neujdeš," pýta sa.  

"Už som si odhryzol tri a stále ma to drží," odpovedá policajný pes.  

  

Pýta sa slepec slepca: "Počul som, že máš nového vodiaceho psa 

a že ten ťa na rozdiel od toho starého nedokáže ani len doviesť 

domov. Je to pravda?"  

"Áno." Odpovedá druhý. "Ale mne to vôbec nevadí, lebo ma už 

nebavilo bývať stále v psej búde!"  
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Na križovatku príde slepý so svojím vodiacim psom. Zastaví na prechode, 

chytí psa za zadné laby a rozkrúti si ho nad hlavou. Pribehne k nemu 

policajt a vyčítavo sa ho pýta: "Čo to robíte? Veď vy týrate to úbohé 

zviera!"  

"Nič zlé nerobím." Bráni sa slepý. "Ja sa len rozhliadam!"  

Slepý ide s vodiacim psom po ulici. Pes ho však vedie tak hlúpo, že 

vrazil do stromu hlavou a poriadne sa udrel. Zastavil sa, z vrecka 

vytiahol salámu a dáva ju psovi.  

Okoloidúci pán sa ho pýta: "Prosím vás, veď ten pes vám ublížil a vy 

mu ešte dávate salámu? Ja na vašom mieste by som toho psa tak 

zmlátil...!" "Nič sa nebojte!" Odpovedá slepý. "Tú salámu mu dávam 

preto, aby som poznal kde má hlavu; a teraz ho tak nakopem do 

zadku že až...!"  

  

Rozprávajú sa chlapi v krčme:  

"Neviete, prečo je tamten slepec už niekoľko dní taký smutný?" "Pred 

vianocami mu ušla žena i so psom a pred týždňom sa vrátila späť iba 

sama."  

  

Lezie slon na strom.  

Privráva sa mu veverička: "Prečo lezieš na ten strom?"  

"Chcem si tu pochutnať na hruškách."  

"Ale veď to je jabloň!"  

"Čo si myslíš, že som slepý!? Hrušky mám so sebou!"  

  

  

  

  

  

  

V čakárni u veterinára sa zídu traja psi: bernardín, vlčiak a pudlík. Začnú 

si rozprávať svoje životné príbehy.  

Bernardín začne: "Slúžil som u horskej služby. Nosil som na krku súdok 

rumu a zachraňoval ľudí. Raz som sa ale neudržal a vypil zo súdka všetok 

rum. No a teraz som tu na utratenie..."  



33  

  

Vlčiak pokračuje: "Ja som vycvičený za slepeckého psa. Raz som prevádzal 

pána cez ulicu a uvidel som krásnu sučku. Neudržal som sa, rozbehol sa 

za ňou a pána zrazilo auto. No a teraz som tu tiež na utratenie..."  

A nakoniec svoj príbeh rozpráva pudlík: "Ja som sa tak raz motal po byte, 

vbehnem do kúpeľne a moja krásna panička práve vychádzala z vane. Tiež 

som sa neudržal..."  

Vlčiak spolu s bernardínom súcitne zvolali: "Takže aj ty ideš s nami na 

utratenie!"  

"Nie!," opravuje ich pudlík. "Ostrihať pazúriky..."  

  

"Prečo 

plačete?" 

"Stratil sa mi 

vodiaci pes." 

"Nebojte sa, on 

sa vráti 

domov." "On 

 hej,  ale  

ja..."  

Skacká slepý zajac po lese a nabúra do slepého hada.  

Had sa pýta: "Aké si ty zvieratko, čo si do mňa narazilo?"  

"Ja som slepé zvieratko, nikdy som sa nevidelo, a tak neviem, aké 

som." "Aj ja som slepé zvieratko, tiež som sa nikdy nevidelo, a tiež 

neviem, aké som. Mám nápad! Oviniem sa okolo teba a zistím, aké 

si. Dobre?" Had sa ovinie okolo zajačika a hovorí: "Si hebučký, 

mäkučký, máš dlhé jemné ušká, roztomilý noštek, malý chvostík, ty 

budeš asi malý zajko! A teraz ty!"  

"Si tvrdý, slizký, studený, nemáš gule, ty budeš určite právnik."  

  

Na trhu kupuje gazda koňa 

od cigáňa. Prezerá ho z 

jednej, z druhej strany a 

nakoniec ho plesne dlaňou 

po zadku. Kôň sa rozbehne a 

v plnej rýchlosti vrazí hlavou 

do múru.  

Gazda hovorí: "Lajoš, veď ten 

kôň je slepý!" "On nie je 

slepý, on je taký odvážny!"  

  

  

  

Bratislavčan si to valí dvestovkou 

na BMW. V zákrute vyletí do priekopy. Vyjde z auta a zazrie gazdu s 

koňom. Pýta sa ho, či by mu nevytiahol auto na cestu.  

Gazda zapriahne koňa a zavelí: "Hijó, Pišta!" Kôň 

nič...  
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Potom gazda zavolá: "Hijó, Pejo!" A 

kôň stojí, ako pred tým.  

Nakoniec gazda zvolá: "Hijó, Gaštan!"  

Kôň sa zaprie a vytiahne auto z priekopy.  

Bratislavčan poďakuje gazdovi a pýta sa ho, prečo volal na koňa vždy iným 

menom.  

Gazda sa usmeje a vysvetľuje: "Viete, ten kôň je slepý. Keby sa dozvedel, 

že má ťahať sám, tak by ho ani nehlo!!!"  

  

Vraví predavač odevov vedúcemu: "Predstavte si, práve som predal ten 

nemožný oblek."  

"Ten modro-zelený s hnedými pásikmi, červenými bodkami a žltými 

gombíkmi?" Čuduje sa vedúci.  

"Áno, práve ten." Odpovedá predavač.  

"No, to je úžasné!" Zvolá vedúci. "Ja som bol presvedčený, že ho už nikdy 

nepredáme." Tu si všimne predavačove nohy a pýta sa ho: "A prečo tu 

chodíte v mokrých gatiach?!"  

"Keď som odprevádzal toho zákazníka, očúral mi ich jeho hnusný vodiaci 

pes!"  

Traja slepci sa chvália, kto má najlepšieho psa. Prvý hovorí: 

"Keď mi niečo spadne, ten môj mi to automaticky podá do 

ruky."  

Druhý vraví, že to nič nie je. "Minule sa mi v parku vypálili 

baterky v kazeťáku. Ukázal som mu ich, on zabehol domov a 

priniesol mi nové."  

Tretí sa usmeje a dodáva: "Včera sme sa boli s manželkou 

kúpať v jazere. Manželka si zabudla spodnú časť plaviek. 

Ukázal som na jej lono. Pes sa rozbehol domov a za pol 

hodinu dovliekol spierajúceho sa suseda."  

  

  

Po futbalovom zápase sa pýtajú rozhodcu: "A ako sa má váš pes?"  

"Môj pes? Veď ja žiadneho nemám!" 

"Taký slepý a nemá vodiaceho psa?" 

Slepec so svojím psom vojde do baru, 

nájde si voľné miesto a objedná drink. 

Chvíľu sedí a potom zavolá:  
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"Hej, barman, chceš počuť super vtip o blondínach?" Bar okamžite stíchne 

a žena sediaca vedľa slepca prehovorí hlbokým drsným hlasom:  

"Skôr, ako ten vtip povieš, mal by si niečo vedieť. Barmanka je blondína, 

vyhadzovačka je blondína, ja som meter deväťdesiat vysoká blondína s 

čiernou páskou v karate, dáma vedľa mňa je blondína a je to vzpieračka 

a dáma po tvojej pravej ruke je blondína a profesionálna zápasníčka.  

Tak si to rozmysli. Ešte chceš rozprávať ten vtip o blondínach?"  

Slepec chvíľu premýšľa a potom hovorí: "Tak dobre, kašlem na to.   

Nechce sa mi ten vtip potom päťkrát vysvetľovať."  

  

Blondínku vykradli. Zavolala na políciu a naozaj, o pár minút 

dorazil psovod.  

Blondínka 

zalomí 

rukami a 

nešťastne 

mu vraví: 

"Volala som  

políciu! Načo mi bude slepec s vodiacim psom?!" Inzerát: Stratil 

sa trojnohý vodiaci  pes.  Špeciálne znamenie: Keď močí 

padá.  

  

Vodiaci pes s peňaženkou v papuli príde  do  mäsiarstva,  položí 

peňaženku na pult a posadí sa.  

"Tak, čo to bude, chlapče?" Pýta 

sa zo žartu mäsiar. "Chcel by si 

mäsko?"  

"Hav", štekne pes.  

"Hm, a čo to bude? Slanina, 

pečienka, roštenka?" "Hav", 

preruší ho pes.  

"Hm, a koľko by si chcel? Pol kila, 

kilo..." "Hav", oznámi pes.  

Ohromený mäsiar mäso zabalí a z peňaženky si vezme peniaze. Keď 

pes odchádza, rozhodne sa ho sledovať. Pes vojde do činžiaku oproti, 

vyjde na druhé poschodie a začne škriabať na dvere. Vzápätí sa dvere 

otvoria a muž začne psovi nadávať.  

"Prečo naňho kričíte? Tak bystré zviera som v živote nevidel." Čuduje sa 

mäsiar.  

"Bystré!!!?  Tento týždeň si už tretíkrát zabudol kľúče!"  
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Otázky a odpovede  

  

"Viete, aké majú slepí dvere?" ???  

"Bez kukátka!"  

  

"Keď z lietadla vyskočí odrazu viacero parašutistov, ako zistíte, ktorý 

spomedzi nich je slepý?" ???  

"Tak, že tomu slepému sa najprv otvorí padák pre vodiaceho psa!"  

  

"Ako dostanete najrýchlejšie 

slepého do klaustrofobického 

stavu?" ???  

"Že mu jeho bielu slepeckú palicu 

strčíte do vedra!"  

  

"Je to čierne a všetko vôkol seba to rúca.  

Čo to je?" ???  

"Slepý černoch bežiaci cez prekážkovú 

dráhu!"  

  

"Viete, prečo majú slepé deti najradšej makové rožky?" 

???  

"Na každom je napísaná iná rozprávka!"  

  

"Viete, ako šoférujú slepí?" 

???  

"Pravú ruku majú položenú na volante a ľavú na stredovej čiare!"  

  

"Prečo nemôže slepec skákať bandži džamping?" 

???  

"Lebo by sa mu pogrcal vodiaci pes!"  

  

"Viete ako učítať slepé dieťa k smrti?" 

???  

"Tak, že ho postavíte k brizolitovej stene."  

  

"Prečo má policajt bielu čiapku a slepý bielu palicu?" 

???  

"Preto, aby každý poznal kto je blbý a kto iba nevidí!"  

  

"Víte, jak se v odborné terminologii jmenuje samice slepce?" 

???  

"Slepice!"  

  

"Aký je rozdiel medzi slepým a pannou?" ???  

"Slepý zostane slepým!"  

  

"Má tri oči a šesť nôh. Viete, čo to je?" ???  
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"Ján Žiška na koni."  

  

Hromadný pohreb domova dôchodcov:  

Najprv pochovali nedoslýchavého. V rakve mu nechali jeho načúvací 

prístroj.  

Potom nevidiaceho. V rakve leží vedľa neho biela palica, ktorú celý život 

používal.  

Ďalej v širokej rakve pochovali vozíčkára so svojim vozíkom.   

Nakoniec mal pohreb nepočujúci.  

Viete, čo mu dali do truhly?  

???  

Tlmočníka znakového jazyka!   

  

Čo povie slepý, keď mu dáte šmirgľový papier?  

???  

"Tak, To teda neprečítam!"  

  

  

"Čo je vrchol bezočivosti?" 

???  

"Vyzvať jednookého, aby si s vami zahral hru na "vypíchočko!"  

"A čo je vrchol presnosti?" 

???  

"Keď dvakrát po sebe vyhrá!"  

  

"Viete, ako sa volá slepý brontosaurus?" 

???  

"Sleposaurus." "A ako 

sa volá jeho pes?" ???  

"Sleposaurov Rex."  

 
"Ako najlepšie potrestá matka neposlušné slepé dieťa?" ???  

"Keď mu v detskej izbe zmení rozostavenie nábytku."  

  

  

"Po púšti ide čierna a biela palica. Viete, čo to je?" ???  

"Slepý Somálec!"  
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"Viete čo je najväčšia drzosť?" ???  

"Posadiť slepca pred televízor a pustiť mu nemú grotesku!"  

  

"Aký šport je najvzrušujúcejší?" ???  

"Keď sa dvaja slepí ostreľujú na námestí plnom zvedavcov."  

  

"Čo je vrchol odvahy?" ???  

"Povedať slepému, že je taký sprostý, ako ďaleko dovidí."  

"Je to čierne a naráža to do stromov. Čo je to?" ???  

"Stevie Wonder na orientačnom behu lesom."  

  

"Ako zistí slepý parašutista s vodiacim psom, že je meter nad zemou?" 

???  

"Prestane sa mu napínať vodítko."  

  

"Má to zváračské okuliare, čiernu palicu a kocúra. čo je to?" 

???  

"Slepá blondína.  

  

"Ako sa povie latinsky slepé črevo?" 

???  

"Apendix."  

"A ako sa povie španielsky slepé črevo?" 

???  

"Esmeralda."  

  

"Prečo sa škuľavosť operuje cez análny otvor?" 

???  

"Aby lekári nepoškodili dúhovku."  

  

"Aký je rozdiel medzi penisom a okom?" 

???  

"Oko vytečie iba raz!"  

  

  

"Viete, ktorý obchodník je najšikovnejší?" ???  

"Ten, ktorý predá slepému ďalekohľad a hluchému walkman."  

  

"Prečo je slepecká palica na hornom konci rozšírená?" ???  

"Aby nespadla cez mriežku do kanála."  

  

Slepý videl zajaca, chromý za ním 

bežal, nahý ho strčil do vrecka.  

"Čo je to?" ???  

"Lož!"  

  

"Viete prečo si blondínka dáva na brucho okuliare?" ???  

"Lebo sa dozvedela, že má slepé črevo!"  
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„Viete, ako vyzerá klavír Stevieho Wondera?“  

„Nie!“  

„On tiež nie.“  

  

  

"Aké vajíčka znáša slepá sliepka?" 

???  

"Slepačie."  

  

  

"Koľko slepých je treba na vymenenie žiarovky?" 

???  

"Podľa toho, v akej polohe je vypínač."  

  

Čo je absolútna škuľavosť?  

???  

Keď je pri plači mokrý chrbát.  

  

  

KONIEC.  


