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Mladík u jezírka, bedlivÄ› se rozhlíÅ¾í - nikde nikdo; svlékne se a na Adama hupne do vody. JenÅ¾e kdyÅ¾ chce ven, zjistí, Å¾
vedle hromádky jeho &scaron;atÅ¯ sedí sleÄ•na a usilovnÄ› nÄ›co studuje. Vzpomene si, Å¾e na protÄ›j&scaron;ím bÅ™ehu v
nÄ›jaký starý hrnec. Vrátí se pro nÄ›j a vyleze s hrncem pÅ™ed choulostivou partií. SleÄ•na poÅ™ád Ä•te.

&bdquo;SleÄ•no, vy nÄ›co studujete?&rdquo; &bdquo;Ano, psychologii,&rdquo; odvÄ›tí tázaná, aniÅ¾ zvedne oÄ•i. &bdquo;Co
budete umÄ›t, aÅ¾ dostudujete?&rdquo; &bdquo;Bude umÄ›t kaÅ¾dému Å™íct, co si zrovna myslí.&rdquo; &bdquo;A mohla b
mi Å™íct, co si myslím teÄ• já?&rdquo; Dívka zvedne zrak a praví: &bdquo;Mohla, vÄ›Å™íte, Å¾e ten hrnec má dno...&rdquo;

xxx

&bdquo;Å½enám se vÅ¾dy dívám do oÄ•í, tam hledám jejich krásu...&rdquo; povídá dívce donchuán, &bdquo;ale
posly&scaron;, ty má&scaron; opravdu krásnej zadek...&rdquo;
xxx
&bdquo;Mohu vás, sleÄ•no pozvat ke mnÄ› na kávu a výborné borÅ¯vkové koláÄ•e?&rdquo;
&bdquo;MÅ¯Å¾ete, ale Å™íkám vám pÅ™edem, Å¾e nemám ráda v posteli drobky.&rdquo;
xxx
&bdquo;SleÄ•no, mohu vás políbit?&rdquo;
&bdquo;V Å¾ádném pÅ™ípadÄ›!&rdquo;
&bdquo;A sleÄ•no, mohu vás aspoÅˆ doprovodit domÅ¯?&rdquo;
&bdquo;Tak dobÅ™e... Ale musíte se zout, maminka má lehké spaní!&rdquo;
xxx

Pepa domluvil Karlovi rande naslepo. Ale Karel se bojí: &bdquo;Hele, ale co kdyÅ¾ se mi nebude líbit? Zkejsnu s ní celou
noc!&rdquo;
&bdquo;Hele, to je jednoduchý, mezi dveÅ™ma si ji prohlídni a kdyÅ¾ se ti nebude líbit, staÄ•í udÄ›lat
&sbquo;Aaauuughhh&rsquo; a pÅ™edstírat astmatický záchvat.&rdquo;
Tak Karel veÄ•er zazvoní u dveÅ™í oné sleÄ•ny. DveÅ™e se otevÅ™ou a v nich stojí nádherné stvoÅ™ení, pevná prsa, krátká
suknÄ›, líbezná tváÅ™. Karel otevÅ™e pusu, ale neÅ¾ stihne promluvit, sleÄ•na Å™íká: &bdquo;Aaauuughhh!&rdquo;
xxx

MoÄ•í pán u stromu, kolemjdoucí paní ho peskuje: &bdquo;Vy Ä•unÄ› jedno...
Pak zaostÅ™í oÄ•i na pÅ™íklopec: &bdquo;Jé, promiÅˆte, dovolte, abych se pÅ™edstavila...&rdquo;
xxx

&Scaron;ly panenky silnicí, potkali je myslivci.
&bdquo;Kam panenky, kam jdete?&rdquo;
&bdquo;Do &scaron;ití!&rdquo;
&bdquo;Vy jste &scaron;vadlenky?&rdquo;
&bdquo;Ne, ale tady AnÄ•a neumí vyslovit Å˜!&rdquo;
xxx

Chlápek chce sbalit koÄ•ku. Pozval ji do restaurace. Ona si dala drahé jídlo, drahé pití. Chlápek si v duchu Å™íká, Å¾e ty
peníze zvládne, alespoÅˆ to bude stát za to. Pozvala ho domÅ¯. Chlápek se &scaron;el vykoupat a pÅ™ipravit se na to.
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KdyÅ¾ vy&scaron;el z koupelny, uvidÄ›l ji zase jíst.
&bdquo;To musí&scaron; tak moc jíst?&rdquo;
&bdquo;SamozÅ™ejmÄ›, já mám vÅ¾dycky obrovský hlad, kdyÅ¾ mám menstruaci!&rdquo;
xxx

&bdquo;Neví&scaron; o nÄ›jaké poÅ™ádné dívce?&rdquo; ptá se kamarád kamaráda. &bdquo;Rád bych se uÅ¾ usadil a
oÅ¾enil se.&rdquo;
&bdquo;Znám.&rdquo;
&bdquo;Nepije? NekouÅ™í?&rdquo;
&bdquo;NekouÅ™í, nepije a chodí spát v devÄ›t hodin.&rdquo;
&bdquo;A mohl bys mÄ› s ní seznámit?&rdquo;
&bdquo;Mohl, ale se sÅˆatkem bude&scaron; muset nÄ›jaký Ä•as poÄ•kat, protoÅ¾e je jí teprve sedm let...&rdquo;
xxx

PÅ™edstavení v kinÄ›. Tma. Å½enský hlas k sousedovi: &bdquo;Prosím vás, pane, nemohl byste si dát tu ruku nÄ›kam
jinam?&rdquo;
&bdquo;Mohl, ale na první pokus jsem si netroufl.&rdquo;
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