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ABY NEBYLA BLBÃ• NÃ•LADA ...
PondÄ›lÃ-, 04 zÃ¡Å™Ã- 2017

TÅ™i psi se potkají na veterinÄ›: pitbul, rotvajler a doga. Doga s pitbulem se ptají rotvajlera, s Ä•ím tam je: "To bylo tak,
sousedovic kluk, takovej malej hajzlík, poÅ™ád mÄ› tahal za ocas, za u&scaron;i, tak jsem mu jednou prostÄ› ukousl nohu."
"Stra&scaron;ný! A co s tebou teÄ• bude?" ptají se oba psi. "No jo, holt injekce a smrt..." Pak se zeptá doga pitbula, proÄ• on
je u doktora?

"Listono&scaron;. Dvakrát zvonil, noviny mi házel na hlavu, dÄ›snÄ› mÄ› &scaron;tval, tak jsem mi ukousl pÅ¯lku zadku a
byl pokoj."
" A co s tebou teÄ• bude?" ptají se doga s rotvajlerem. "Co by, injekce a smrt."
"A s Ä•ím jsi tu ty?" Obrátí se oba psi na dogu.
"PaniÄ•ka vytírala chodbu a jak tam tak kroutila zadkem, neudrÅ¾el jsem se a ...."
"Tak to taky Ä•eká&scaron; na injekci a smrt?" ptají se pitbul s rotvajlerem.
"Kdepak, jen na brou&scaron;ení drápkÅ¯..."

Víte, jaké by to bylo, kdyby dnes Hospodin pÅ™i&scaron;el za Noemem a Å™ekl:

&bdquo;Za &scaron;est mÄ›sícÅ¯ na zem se&scaron;lu dé&scaron;Å¥, který bude trvat 40 dní a nocí. Voda zaplaví celou
zemi, hory i údolí, a v&scaron;echno zlé bude zniÄ•eno. Chci, abys postavil Archu a zachránil pár zvíÅ™at od kaÅ¾dého
druhu. Tady na ni má&scaron; plány.&ldquo;
&Scaron;est mÄ›sícÅ¯ uplynulo jako voda. Obloha se zatáhla a zaÄ•al padat dé&scaron;Å¥. Noe sedÄ›l na dvorku a plakal.
&bdquo;ProÄ• jsi nepostavil Archu, jak jsem ti pÅ™ikázal?&ldquo; Zeptal se ho BÅ¯h.
OdpusÅ¥ mi, Pane,&ldquo; Å™ekl Noe. &bdquo;SnaÅ¾il jsem se, seÄ• jsem mohl, ale stalo se tolik vÄ›cí.
Plány, které jsi mi dal, mÄ›sto neschválilo, a tak jsem musel nechat udÄ›lat nové.
Pak jsem mÄ›l dal&scaron;í problémy, protoÅ¾e mÄ›sto tvrdilo, ze Archa je nepovolená stavba, takÅ¾e jsem musel bÄ›Å¾et na
katastr sehnat si k ní povolení.

Lesnická správa poÅ¾adovala povolení ke kácení stromÅ¯, a byl jsem Å¾alován ochranáÅ™i zvíÅ™at, kdyÅ¾ jsem se snaÅ¾il
pochytat ta zvíÅ™ata.
Ministerstvo Å¾ivotního prostÅ™edí poÅ¾adovalo vyjádÅ™ení o ekologických dÅ¯sledcích záplavy.
Vnitro ode mÄ› chtÄ›lo pÅ™edbÄ›Å¾né plány &scaron;íÅ™ení vody.
Na finanÄ•ním úÅ™adÄ› zablokovali má aktiva, protoÅ¾e tvrdili, ze se snaÅ¾ím vyhnout placení daní tím, ze opustím zemi.
ÚÅ™ad práce mÄ›l podezÅ™ení, Å¾e ilegálnÄ› zamÄ›stnávám Ukrajince, takÅ¾e jsem musel dokazovat opak.
Je mi líto, Pane, ale nemohu Archu dokonÄ•it dÅ™íve neÅ¾ tak za pÄ›t let.&ldquo;
Najednou pÅ™estalo pr&scaron;et, obloha se vyÄ•istila a vysvitlo slunce. Noe se podíval vzhÅ¯ru a zeptal se:
&bdquo;Pane znamená toto, Å¾e nebude&scaron; niÄ•it ná&scaron; svÄ›t?&ldquo;
&bdquo;SprávnÄ›. ÚÅ™ady to uÅ¾ udÄ›laly za mÄ›.&ldquo;
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Postar&scaron;í manÅ¾elský pár si vyrazí na dovolenou do Izraele, kdyÅ¾ v&scaron;ak vtom nebohá Å¾ena zemÅ™e.

MuÅ¾ se jde zeptat do pohÅ™ební sluÅ¾by, co a jak a zamÄ›stnanec mu vysvÄ›tluje: &bdquo;Necháte-li ji pÅ™evézt zpÄ›t do
bude vás to stát 30 000 korun, ale jestli ji pohÅ™bíte zde, bude to za 5 000 korun.
Vdovec chvíli váhá, ale nakonec se rozhodne pro pÅ™evoz.
&bdquo;Jste si tím urÄ•itÄ› jistý, pane? PÅ™evoz je opravdu velmi drahá záleÅ¾itost.&ldquo;
&bdquo;Jsem, podívejte, pÅ™ed 2000 lety jste tu pochovávali chlápka a ten vám za tÅ™i dny vstal z hrobu a já nemám
zapotÅ™ebí nic riskovat.&ldquo;

Mladý pár, tÄ›snÄ› pÅ™ed svatbou zahyne pÅ™i autonehodÄ›.
Oba vystoupají do nebe a hned se ptají svatého Petra, zda je moÅ¾né se v nebi vzít?
"No, to jsme tu je&scaron;tÄ› nemÄ›li, poÄ•kejte, zeptám se." a na ta slova odejde.
Snoubenci Ä•ekají týden, mÄ›síc, dva, tÅ™i, kdyÅ¾ se objeví spokojený svatý Petr a Å™íká jim: "Je to zaÅ™ízené, mÅ¯Å¾ete
Chlapec, zmoÅ¾ený dlouhým Ä•ekáním, se ptá svatého Petra: "A PetÅ™e, kdyby nám to nevy&scaron;lo, je tu nÄ›jaká
moÅ¾nost, dát se rozvést?"
To se svatý Petr dopálí a zahaleká: "To teda nebyla, Ä•tvrt roku chodím po nebi, abych na&scaron;el knÄ›ze a vy si myslíte,
Å¾e jen tak tady najdu jediného právníka?"

Domluví se dva staÅ™í kamarádi, Å¾e ten, který umÅ™e první, pÅ™ijde tomu druhému Å™íct, jaké to tam nahoÅ™e je. Jedn
zaklepe duch jednoho z kamarádÅ¯ na pÅ™ítelovo okno, ten otevÅ™e a napjatÄ› poslouchá, jaké zprávy pÅ™ítel nese ze
záhrobí: &bdquo;Je to slast Rudolfe, je tam teplo, moÅ™e, vzbudím se, posnídám nÄ›jakou lehkou zeleninku a aÅ¾ do obÄ›da
souloÅ¾ím, tak si dám salát a zase souloÅ¾ím, aÅ¾ do veÄ•eÅ™e, k veÄ•eÅ™i mám pak nÄ›jakou mrkev nebo jablko a soulo
dokud neusnu.&ldquo; &bdquo;No né, Karle, takové je to tedy v nebi?&ldquo; diví se Rudolf. &bdquo;Ale já nejsem v
nebi, já jsem se reinkarnoval a jsem králík v Austrálii.&ldquo;

Na pohÅ™bu vÄ›hlasného kardiologa zajíÅ¾dí rakev bránou ve tvaru velkého srdce.
V tu chvíli se jeden ze smuteÄ•ních hostí zaÄ•ne nemístné nahlas smát.
&bdquo;Co se smÄ›jete?&ldquo; ptají se udivení hosté.
&bdquo;Já jsem prosím neboÅ¾tíkÅ¯v kolega, gynekolog a jen jsem si pÅ™edstavil, kam bude zajíÅ¾dÄ›t moje rakev.&ldquo;
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MuÅ¾, pÅ™ivázaný k vlakovým kolejím a s roubíkem v puse se zmítá z posledních sil, zatímco maminka pobízí dÄ›cka:
&bdquo;DÄ›ti, zamávejte tatínkovi, uÅ¾ mu to jede!&ldquo;

Na pustém ostrovÄ› ztroskotá loÄ• s tÅ™iceti námoÅ™níky a jednou Å¾enou.

Po mÄ›síci troseÄ•nického Å¾ivota, Å¾ena celá vyÄ•erpaná, prohlásí: &bdquo;Já uÅ¾ takhle dál nemohu!&ldquo; a zabije se.
Za dal&scaron;í mÄ›síc Å™eknou námoÅ™níci: &bdquo;Ne, takhle uÅ¾ nemÅ¯Å¾eme a Å¾enu pohÅ™bí.&ldquo;

UbÄ›hne je&scaron;tÄ› dal&scaron;í mÄ›síc a námoÅ™níci se usnesou: &bdquo;Takhle uÅ¾ dál nemÅ¯Å¾eme.&ldquo; a Å¾en
vykopou.

KdyÅ¾ jsem na zahrádce kopal jámu, na&scaron;el jsem krabici plnou penÄ›z.
MÄ›l jsem ze svého objevu takovou radost, Å¾e jsem to chtÄ›l honem bÄ›Å¾et povÄ›dÄ›t manÅ¾elce...
aÅ¾ pak jsem si uvÄ›domil, proÄ• jsem vlastnÄ› tu díru kopal.
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