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TO VÃ•M TAKHLE...
ÄŒtvrtek, 22 bÅ™ezen 2007

Dva Eskymáci brzy ráno vstanou a vyrazí pÅ™es zamrzlou pláÅˆ na lov mroÅ¾e. Jdou dvÄ› hodiny, pÅ™ijdou k zamrzlému moÅ
vysekají v ledu velkou díru, nachystají návnadu a s pÅ™ipravenými harpunami Ä•ekají. Za hodinu mroÅ¾ vykoukne, oni ho zab
vytáhnou z vody.
Popadnou ho za ocas a táhnou zpátky. Jde to ztuha, protoÅ¾e je to proti srsti a mroÅ¾ navíc svými kly drhne o led. KdyÅ¾
takhle jdou tÅ™i hodiny a jsou teprve v polovinÄ›, potká je vÄ›dec, který je v Grónsku na vÄ›decké výpravÄ›. Ten je chvíli pozor
pak Å™íká: "Pánové, proÄ• radÄ›ji nevezmete toho mroÅ¾e za kly a netáhnete ho za nÄ›? VÅ¾dyÅ¥ by se vám to táhlo líp!" Pa
pokraÄ•uje v chÅ¯zi. Eskymáci na sebe kouknou, pokrÄ•í rameny a zkusí to. A skuteÄ•nÄ›, mroÅ¾ se jim táhne mnohem líp. Po
hodinÄ› jeden z nich promluví: "Ty, to je fakt divný. BÄ›loch. Cizinec. Teprve pár mÄ›sícÅ¯ tu je. A tak skvÄ›le nám
poradil &ndash; ten mroÅ¾ se nám fakt táhne líp."
Ten druhý zavrtí hlavou a Å™íká: "No, já nevím, jestli nám poradil oprav
tak dobÅ™e. Podívej, jsme zase zpátky u moÅ™e..." Policajtka MáÅˆa Å™ídila provoz na kÅ™iÅ¾ovatce a zrovna dostala ony
problémy. Jeli kolem v autÄ› policajti od nich z okrsku, tak je zastavila a povídá: "Kluci, zajeÄ•te k nám na Ä•tyÅ™ku a Å™eknÄ›
Å¾e jsem to dostala, Å¾e tady nemÅ¯Å¾u takhle stát, aby mnÄ› nÄ›kdo pÅ™ijel vystÅ™ídat." "Spolehni se, MáÅˆo, uÅ¾ tam je
odpovÄ›dÄ›li policajti a odjeli. Asi po hodinÄ› uÅ¾ je MáÅˆa celá nesvá a zastaví se stejným pÅ™áním dal&scaron;í policejní au
Za dal&scaron;í hodinu ztratila nervy, opustila kÅ™iÅ¾ovatku a &scaron;la na okrsek policie. OtevÅ™e dveÅ™e a co vidí: asi Ä•
oÅ¾ralých policajtÅ¯ si neustále nalívá a kaÅ¾dý radostnÄ› huláká: "MáÅˆa to dostala, MáÅˆa to dostala!!" &Scaron;ejk pÅ™ijde
svého harému a za&scaron;eptá jedné z Å¾en do ucha: "Tvoje oÄ•i se tÅ™pytí jako pÅ¯lnoÄ•ní hvÄ›zdy, tvoje rty jsou jak rubíny
Po&scaron;li to dál..." Muz a zena jedou autem, muz ridi. Zena se na neho podiva a rika: "I kdyz jsme spolu uz 15 let,
chci se rozvest." Muz neodpovida, jen prida plyn."Nepokousej se me presvedcit, vis, ze to nema cenu. Navíc spim s tvym
kamaradem a on je v posteli lepsi nez ty." Muz zase nic, jen prida plyn. Zena pokracuje: "Chci dum." Muz zase nic, jen
opet prida plyn. Zena: "A deti zustanou u me."Muz je stale ticho, ale dupne na plyn. Zena: "A chci taky auto a cely ucet v
bance." Muz zase nic, prida plyn. Zena: "Proc nic nerikas? To jako ze nic nechces?!" Muz: "Ne. Vsechno, co potrebuju,
mam." Zena: "Heeeej? A co je to?" Muz: "Airbag&hellip;&ldquo;
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