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KDO JE TU NEJCHYTÅ˜EJÅ Ã•?
ÄŒtvrtek, 12 kvÄ›ten 2016

No, jistÄ› pes, alespoÅˆ dnes... UrÄ•itÄ› se mnou v&scaron;ichni opsovaní lidé budou souhlasit, Å¾e pes je to nejlep&scaron;í, c
je v Å¾ivotÄ› potkalo. Nehádá se, nevyÄ•ítá, aÅ¥ pÅ™ijdete, kdy pÅ™ijdete, vÅ¾dy vás láskyplnÄ› vítá. Jemu nesmrdíte, nevyÄ
vám tÄ›ch pár kileÄ•ek nadváhy, vezme zavdÄ›k v&scaron;ím, co mu pÅ™edloÅ¾íte (tedy, pokud vytrváte, aÅ¾ bude poÅ™ádn
hladovej), má vás rád bezvýhrad.

U brány hÅ™bitova hledí muÅ¾ na podivný prÅ¯vod &ndash; za rakví kráÄ•í muÅ¾ s manÅ¾elkou a psem &ndash; dobrm
potom dlouhá Å™ada muÅ¾Å¯. Stojící muÅ¾ nevydrÅ¾í a ptá se, kdo to má pohÅ™eb. MuÅ¾ za rakví odvÄ›tí:
&bdquo;To je pohÅ™eb mojí tchýnÄ›. Vidíte toho dobrmana? To on napadl tchýni a zakousl ji.&ldquo;
&bdquo;To je ale pes, nemohl byste mi ho pÅ¯jÄ•it na pár dní?&ldquo;
&bdquo;ProÄ• ne, jen si musíte stoupnout na konec té Å™ady!&ldquo;

Sedí takhle chlápek na laviÄ•ce, vedle nÄ›j na zemi sedí pes. Jde okolo nÄ›jaká paniÄ•ka, která se tak mile na psa podívá a
ptá se pána:
&bdquo;Kou&scaron;e vá&scaron; pes?&ldquo;
&bdquo;Ne, mÅ¯j pes nekou&scaron;e.&ldquo;
Tak se paní ohne k pejskovi &ndash; a raf, pÅ¯lka rukávu pryÄ•, trocha krve by se taky na&scaron;la. Paní se zaÄ•ne
rozÄ•ilovat:
&bdquo;Pane, dyÅ¥ jste Å™íkal, Å¾e vá&scaron; pes nekou&scaron;e!&ldquo;
&bdquo;No taky jo! Ale tohle není mÅ¯j pes.&ldquo;
Do bordelu vejde chlap, na obojku velkou skvrnitou dogu. Vyhledá
madam. &bdquo;Chci tu nejvychrtlej&scaron;í dívku.&ldquo; &bdquo;Ale pane, máme tady mnoho krásných
dívek!&ldquo; &bdquo;Ne, chci tu nejvychrtlej&scaron;í.&ldquo; &bdquo;DobÅ™e, poÄ•kejte na pokoji.&ldquo; Po chvíli
pÅ™ivede madam neuvÄ›Å™itelnÄ› vychrtlou dívku. Chlápek jí Å™íká: &bdquo;Mohla by ses svléknout a postavit na
v&scaron;echny Ä•tyÅ™i?&ldquo; &bdquo;A mohla by ses také prohnout v pase a vystrÄ•it zadek?&ldquo; Divka tak uÄ•iní a
Ä•eká, co s ní ten chlap hodlá dÄ›lat. Chlap chytne psa, nakloní se k nÄ›mu a Å™íká mu do ucha: &bdquo;Tak se podívej,
takhle bude&scaron; vypadat, kdyÅ¾ nebude&scaron; Å¾rát!&ldquo;
Dva kamarádi se hádají, kdo má chytÅ™ej&scaron;ího psa. Jeden zavolá psa, vyndá z krbu Å¾havé uhlí a praví:
&ldquo;Aport.&rdquo; Pes oÄ•ichá, zvedne noÅ¾ku, schladí a podá pánovi. &ldquo;Dobrý, teÄ• pÅ¯jdeme ke mnÄ›.&rdquo;
MuÅ¾ zavolá psa, dá mu ko&scaron;ík, do nÄ›j 150 KÄ• a praví: &ldquo;PÅ™ines 20 dkg vysoÄ•iny a 4 housky.&rdquo; Pes si
otevÅ™e a odejde.&rdquo;Za 15 minut je tady&rdquo;, praví majitel psa. Uplyne hodina a pes nikde. Jdou ho tedy hledat.
PÅ™ed obchodem vidí stát nákup a kousek dál psa, který obtÄ›Å¾uje fenu. &ldquo;Já to vÄ›dÄ›l. Jak mu to nedám pÅ™esnÄ›
zbytek utratí za blbosti.&rdquo;

Obrovský pes s penÄ›Å¾enkou v tlamÄ› vejde do Å™eznictví, poloÅ¾í penÄ›Å¾enku na pult a posadí se pÅ™ed vitrínu s ma
bude chlapÄ•e?" ptá se Å™ezník Å¾ertem. "ChtÄ›l bys masíÄ•ko?" "Haf!" &scaron;tÄ›kne pes. "Hm," pÅ™ikývne Å™ezník. "A
Játra, slanina, ro&scaron;tÄ›ná..." "Haf!" pÅ™eru&scaron;í ho pes. "A kolik té ro&scaron;tÄ›né chcete? PÅ¯l kila, kilo..."
"Haf!" oznámí pes. Ohromený Å™ezník maso zabalí a z penÄ›Å¾enky si vezme peníze. KdyÅ¾ pes odchází, Å™ezník se ho ro
sledovat. Pes vejde do Ä•inÅ¾áku, vystoupí do druhého patra a zaÄ•ne &scaron;krábat na dveÅ™e. VzápÄ›tí se dveÅ™e otev
a nÄ›jaký muÅ¾ zaÄ•ne psovi nadávat. "ProÄ• na nÄ›j kÅ™iÄ•íte?" ptá se uÅ¾aslý Å™ezník. "Tak chytré zvíÅ™e jsem v Å¾ivo
"Chytré?" opáÄ•í muÅ¾. "Tenhle týden si uÅ¾ potÅ™etí zapomnÄ›l klíÄ•e!"

Nakonec desatero rad &scaron;tÄ›ÅˆatÅ¯m do Å¾ivota:
1. Dopiluj svÅ¯j nevinný pohled k naprosté dokonalosti, potom ti nedokáÅ¾ou nic odÅ™íct.
2. Pomalu krouÅ¾i kolem svého jídla, znechucenÄ› se v nÄ›m hrabej Ä•umáÄ•kem, urÄ•itÄ› potom dostane&scaron; nÄ›co
lep&scaron;ího.
3. VrÅ¥ tak dlouho ocáskem, aÅ¾ tÄ› pustí do své postele, ze zaÄ•átku se tam tolik neroztahuj, ale pozdÄ›ji se natáhni tak,
jak potÅ™ebuje&scaron;, tak abys mÄ›l hodnÄ› místa a mohl pohodlnÄ› spát.
4. Na v&scaron;echny povely se tvaÅ™ velmi hloupÄ› a reaguj na nÄ› jen tehdy, kdyÅ¾ za to bude nÄ›jaký pamlsek.
5. U jídelního stolu si vÅ¾dy sedni k tomu, kdo nedojídá, uvidí&scaron;, Å¾e mu vÅ¾dy pro tebe nÄ›co upadne.
6. Nikdy nelov a nepronásleduj sousedovu koÄ•ku a slepice, ale vÅ¾dy jen ty opravdu cizí.
7. SpÅ™átel se s Å™ezníkem, zÅ¯staÅˆ zpÅ¯sobnÄ› stát pÅ™ed výlohou jeho krámu a vrÅ¥ pÄ›knÄ› svým ocasem a tvaÅ™ se
8. Nevyhrabávej díry ve vlastní zahradÄ›, nebo se u toho nenech nachytat.
9. Nelov králíky, bÄ›Å¾ce, cyklisty a auta, protoÅ¾e jinak na tebe Ä•ekají doÅ¾ivotnÄ› procházky pouze na vodítku.
10. DoveÄ• svého pána nenápadnÄ› k cukrárnÄ› a dej mu jasnÄ› najevo, Å¾e právÄ› vanilková zmrzlina je tvoje
nejoblíbenÄ›j&scaron;í. krásný víkend - haf, haf, haf!!!!
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