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Obchodní cestující vypovídal u rozvodového soudu. Soudce se ho ptá: "Prosím vás, vysvÄ›tlete nám povahu incidentu,
který ve vás vzbudil obavy o Å¾eninu vÄ›rnost." "Víte", odpovídá muÅ¾, &bdquo;v podstatÄ› jsem celý týden na cestách a domÅ
se vracím jen na víkend...

No, a jednou takhle v sobotu veÄ•er jsme se se Å¾enou vÄ›novali pÄ›knÄ› vá&scaron;nivému sexu, kdyÅ¾ ta stará paní od ve
nám zabouchala na zeÄ• a kÅ™iÄ•ela: &bdquo;To toho nemÅ¯Å¾ete nechat aspoÅˆ pÅ™es víkend?&ldquo;
ManÅ¾el leÅ¾
posteli a poslouchá svou Å¾enu, která stojí pÅ™ed zrcadlem, prohlíÅ¾í si své tÄ›lo a mrmlá: "PleÅ¥ mám pomaÄ•kanou,
poÄ•obanou, prsa nulky a je&scaron;tÄ› vytahaný, zadek jako vymaÄ•kanej pomeranÄ•, kÅ™eÄ•ový Å¾íly po tatínkovi, vlasy mi
já si zoufám, dyÅ¥ jsem fakt dÄ›sná! Nic na mnÄ› za nic nestojí, nefunguje..." Zoufale se otoÄ•í ke svému muÅ¾i, s
oÄ•ekáváním alespoÅˆ nÄ›jakého povzbudivého slovíÄ•ka - a z lÅ¯Å¾ka se ozve: "Ale nezoufej, zrak má&scaron; miláÄ•ku v
naprostém poÅ™ádku..."
V USA:
PÅ™ijde dÄ›vÄ•e ke gynekologovi, vysvleÄ•e se a doktor vidí, Å¾e na prsou má vytlaÄ•ené velké "Y".
"Co to je?"
"Víte, mÅ¯j pÅ™ítel se dostal na univerzitu v Yale a teÄ• nosí jejich triÄ•ko i pÅ™i milování..."
Druhý den pÅ™íjde dal&scaron;í dÄ›vÄ•e a to má na prsou vytlaÄ•ené "H".
Doktor se opÄ›t ptá, co to je.
"MÅ¯j pÅ™ítel chodí na Harvard a triÄ•ko té univerzity si nechce sundavat ani pÅ™i milování..."
TÅ™etí den pÅ™ijde dÄ›vÄ•e, které má na prsou "M". A doktor se ho ptá:
"Vá&scaron; pÅ™ítel chodí na univerzitu do Minnesoty, Å¾e jo???"
"Ne, já mám pÅ™ítelkyni z Washingtonu....."

Å½ena pÅ™ijde na policejní stanici: "Prosím vás pomozte mi, mÅ¯j manÅ¾el se ztratil". Policista zaloÅ¾í papír do stroje a pov
"MÅ¯Å¾ete nám ho popsat?" "No, mÄ›Å™í asi 162 cm", zaÄ•ne Å¾ena, "váÅ¾í 95 kg, má ple&scaron;, dost velké a spadlé bÅ™
fale&scaron;né zuby... Víte co? ZapomeÅˆte na to." Matka má tÅ™i dcery a v&scaron;echny jsou je&scaron;tÄ› panny.
V&scaron;echny tÅ™i mají svatbu krátce po sobÄ›. ProtoÅ¾e se jejich matka trochu obává, jak si poradí s prvním sexuálním
záÅ¾itkem, Å™ekne jim, aby poslaly pohled ze svatební cest a nÄ›jakým diskrétním zpÅ¯sobem záleÅ¾itost popsaly.První dcer
poslala pohled z Havajských ostrovÅ¯. Byl tam napsáno jen NESCAFÉ. Matka nejdÅ™ív nechápala, ale pak bÄ›Å¾ela do
kuchynÄ›, vzala balení kávy a Ä•etla...dobré do poslední kapky. Trochu se zaÄ•ervenala, ale byla spokojená.Brzy
pÅ™i&scaron;el druhý pohled z Vermontu. OpÄ›t krátká zpráva. BENSON and HADGES. Matka &scaron;la rovnou do
obýváku, kde vzala manÅ¾elovi cigarety a Ä•te.... extra dlouhé, king size. OpÄ›t se zaÄ•ervenala, ale byla spokojená.Po mÄ›síc
pÅ™i&scaron;la tÅ™etí pohlednice od nejmlad&scaron;í dcery. Na pohlednici bylo roztÅ™eseným písmem napsáno BRITISH
AIRWAYS. Matka bÄ›Å¾ela opÄ›t do obýváku, kde sebrala prospekt a Ä•te...tÅ™ikrát dennÄ›, sedm dní v týdnu, v&scaron;emi
cestami.

TchynÄ› je: moudrá, spravedlivá a uváÅ¾livá Å¾ena, která dává svou vysoce inteligentní, seÄ•tÄ›lou, pracovitou,
skromnou, ctnostnou, poctivou a ambiciózní dceru úplnÄ› cizímu, nevzdÄ›lanému, negramotnému, línému a
rozhazovaÄ•nému nemravovi, aby s ním mohla zplodit to nejdokonalej&scaron;í dítÄ› na svÄ›tÄ›. Bohatý statkáÅ™ na vesnici
syna, aby si vzal dceru jiného bohatého statkáÅ™e a jejich majetek se tak spojil. Syn se brání, protoÅ¾e jeho nastávající
opravdu Å¾ádná krasavice není a navíc je velmi hloupá aÅ¾ blbá... Otec mu proto poradil, aby jí tedy pÅ™i plnÄ›ní manÅ¾elsk
povinnosti dal na hlavu kulicha a nemusel na ní koukat. Jako svatební dar dostanou mladí krásný obraz. NovomanÅ¾el ho
chce pÅ™ibít na zeÄ• v loÅ¾nici a Å™íká své Å¾enÄ›: "PÅ™ines hÅ™ebíky." Ona odchází a opakuje si: "HÅ™ebíky, hÅ™ebík
on Å™íká: "Je&scaron;tÄ› kladivo!" Ona odchází: "Kladivo, kladivo ..." PÅ™inese ho a jak tak pÅ™ibíjel manÅ¾el hÅ™ebíÄ•ky d
pra&scaron;til se do prstu a zaÅ™ve: "Do pí..." A ona odchází: "Kulicha, kulicha ..."
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