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PÅ™i vzýkmuu na UinvreztiÄ› v Cmabrigdi zijsitli, Å¾e k tmou, aby byl Ä•olÄ›vk sochepn peÅ™Ä•íst psnaý txet, nmesuí být znk
solevch zapasné ve srpávénm pÅ™odaí. StÄ•aí, kydÅ¾ josu na sývch msíetch jen pvrní a psolendí psínema. Lisdký mzoek tak
sochepn bez vÄ›&scaron;tích prbloémÅ¯ Ä•sít i txet, ketrý zdnálviÄ› ndáevá smsyl.

MÅ¯Å¾e za to skuteÄ•nost, jak Ä•lovÄ›k Ä•tený text zpracovává. NeÄ•te totiÅ¾ kaÅ¾dé písmeno, ale slovo jako celek, takÅ
písmen ve slovech si sám uspoÅ™ádá... a jiná varianta je tady níÅ¾e - pÅ™eÄ•tete to taky?
7470 ZPR4V4 V4M UK4Z3, J4K N453 MYSL DOK4Z3 N3UV3R173LN3 V3C1!
PU50B1V3 V3C1! N4 Z4C47KU 70 BYL0 73ZK3, 4L3 73D N4 70M70 R4DKU
7V0J3 MY5L MUZ3 C157 4U70M471CKY B3Z PR3MY5L3N1.
BUD N4 53B3 HRDY! POUZ3 N3K73R1 L1D3 70HL3 M0H0U PR3C157.
POKUD 70 UM15 PR3C157 HN3D J51

Trampoty lékaÅ™ovy: Jeden doktor mÄ›l milostnou aféru se svou blonÄ•atou sestÅ™iÄ•kou.
Zanedlouho mu Å™ekla, Å¾e j
tÄ›hotná. Doktor nechtÄ›l, aby se o tom
dozvÄ›dÄ›la jeho Å¾ena a tak dal sestÅ™iÄ•ce velkou sumu penÄ›z a poÅ¾ádal jí, a
odjela do Itálie a tam porodila dítÄ›. Ale sestÅ™iÄ•ka se zeptala: "Ale jak ti
mám dát vÄ›dÄ›t, Å¾e se dítÄ› narodilo?" Doktor
odpovÄ›dÄ›l: "Po&scaron;le&scaron; mi jen
pohlednici a na zadní stranu napi&scaron; "&Scaron;pagety." Postarám se o
v&scaron;echny
výdaje." NevÄ›díc co dÄ›lat, sestÅ™iÄ•ka vzala peníze a odletÄ›la do Itále.
UbÄ›hlo &scaron;est mÄ›sícÅ
jednoho dne zatelefonovala doktorova Å¾ena do ordinace a
povídá manÅ¾elovi: "Drahou&scaron;ku, v dne&scaron;ní
po&scaron;tÄ› jsi dostal velmi zvlá&scaron;tní pohlednici
z Itálie, které vÅ¯bec nerozumím!" Doktor jí odpovídá:
"PoÄ•kej, aÅ¾ pÅ™íjdu
domÅ¯ a podívám se na to." KdyÅ¾ pÅ™i&scaron;el doktor domÅ¯ a pÅ™eÄ•etl si pohlednici,
zhr
podlahu se srdeÄ•ním záchvatem. Záchranka ho rychle odvezla do
nemocince. Jeden z lékaÅ™Å¯ se ptá manÅ¾elky, zda
neví, co mohlo zpÅ¯sobit
manÅ¾elÅ¯v záchvat. ManÅ¾elka vzala pohlednici a pÅ™eÄ•etla: "&Scaron;pagety, &Scaron;page
&Scaron;pagety, &Scaron;pagety - dvakrát s párkem a masovými kuliÄ•kami, a dvakrát bez."
V lékárnÄ›: Rozrazí
se dveÅ™e, dovnitÅ™ vbÄ›hne spocený mladík koukne na
frontu u pokladny a Å™ekne: "Prosím vás, mÄ› doma leÅ¾í Å¾e
pochopením pustí mladíka pÅ™ed sebe. Mladík pÅ™istoupí ke kase a praví:
"prosím Ä•tyÅ™i kondomy." Inteligentní
manÅ¾el:ManÅ¾elé hrají golf. PÅ™i jednom odpalu proletí míÄ•ek sklem
terasy pÅ™ilehlého domu. ManÅ¾elé, vÄ›domi si
ihned bÄ›Å¾í omluvit
majiteli. Volají, ale nikdo neodpovídá. Dívají se tedy rozbitou terasou do
domu a vedle rozbité
krásné láhve vidí stát pomÄ›rnÄ› atraktivního muÅ¾e s
turbanem na hlavÄ›.
"Jste majitelem domu?" ptá se ho manÅ¾el.
MuÅ¾ chvíli hledí na pár a potom odpoví: "Ne, já jsem byl tisíc let uvÄ›znÄ›n v
této láhvi a teÄ• nÄ›kdo odpálil golfový
míÄ•ek, láhev rozbil a mÄ› osvobodil."
ManÅ¾el: "Óóó, potom jste tedy duch z té láhve!"
"Zcela správnÄ›. Splním vám dvÄ› pÅ™ání, tÅ™etí bych si s dovolením nechal pro
sebe."
ManÅ¾el si tedy rychle pÅ™eje: "Super! TakÅ¾e já bych chtÄ›l plat milión eur
zdanÄ›ných roÄ•nÄ›..."
"SplnÄ›no! A druhé pÅ™ání?"
ManÅ¾elka: "Abychom mÄ›li stále na stole jen nejlep&scaron;í jídla a nápoje."
"Zajisté! No a teÄ• moje pÅ™ání," na to duch. "Tisíc let jsem byl uvÄ›znÄ›n v
láhvi a nemÄ›l Å¾ádnou Å¾enu. PÅ™ál byc
teÄ• uÅ¾ít zbytek dne s va&scaron;í
manÅ¾elkou."
ManÅ¾elé rozpaÄ•itÄ› souhlasili, on &scaron;el zpÄ›t na golfové hÅ™i&scaron;tÄ›, ona s duchem do
loÅ¾nice.
KdyÅ¾ byli právÄ› v nejlep&scaron;ím, ptá se duch Å¾eny: "Jak starý je tvÅ¯j manÅ¾el?"
"37," ona na to.
"A to je&scaron;tÄ› vÄ›Å™í na duchy z láhve?!"
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