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PROÄŒ BYCHOM SE NECHECHTALI I VTIPÅ®M?
ÃšterÃ½, 20 Ãºnor 2018

Hospodin prochází starým Orientem a hledá nÄ›koho, kdo by ho pÅ™ijal. PÅ™ichází do Egypta k faraónovi. "Faraóne, já jsem
Hospodin, BÅ¯h celé zemÄ›. Chce&scaron; mÄ› pÅ™ijmout?" Faraón si mne bradu a Å™íká: "To pÅ¯jde tÄ›Å¾ko. Bohem jsem v
EgyptÄ› já! Nemohu tÄ› pÅ™ijmout." Hospodin prochází zemí dál, aÅ¾ pÅ™ijde do Babylonu.

I babylónský král Å™íká: "Ví&scaron;, to bude tÄ›Å¾ké. My uÅ¾ tady máme toho Marduka. To by byly zase nÄ›jaké novo
Tak prochází Hospodin zemí dál, aÅ¾ potká MojÅ¾í&scaron;e.
"MojÅ¾í&scaron;i, nechce&scaron; mÄ› pÅ™ijmout za svého Boha?"
MojÅ¾í&scaron; Å™íká: "No, koneckoncÅ¯ proÄ• ne. Ale co mi za
"Dám ti pÅ™ikázání."
MojÅ¾í&scaron; se zamyslí a Å™íká:
"A co za nÄ›j bude&scaron; chtít?"
"Nic."
"Nic? Tak to mi jich dej deset!"

Sára pÅ™i&scaron;la domÅ¯ a Å™ekla:
"Kohn, auto mi nestartuje, ale vím, v Ä•em je problém."
"Opravdu? A v Ä•em?" "Voda v karburátoru."
"Ne, v karburátoru je urÄ•itÄ› voda," trvala na svém Sára.
"Ok, zlato, já se na to rad&scaron;i mrknu. Kde je auto?"
"V jezeÅ™e."
Kohn odejde.
KdyÅ¾ RoubíÄ•ek odejde, zaÄ•ne z kuchynÄ› kÅ™iÄ•et Sára: "Ty jsi pitomec, jednomu Å™ekne&scaron;, Å¾e má pravdu, dru
taky. PÅ™itom to nejde zároveÅˆ, to snad ví&scaron;!"
V osma&scaron;edesátém utekl Kohn do NÄ›mecka. NedaÅ™ilo se m
najít práci aÅ¾ jednou v MnichovÄ› uvidÄ›l reklamu RoubíÄ•ek a spol. - prodej chladniÄ•ek. Ve&scaron;el do obchodu a nechal
se ohlásit u &scaron;éfa. Zjistil, Å¾e je to jeho bývalý spoluÅ¾ák, který utekl jiÅ¾ ve Ä•tyÅ™icátémosmém. Zavzpomínali na sta
Ä•asy a po chvíli RoubíÄ•ek povídá:
"Poslouchaj Kohn, co ho ke mÄ› pÅ™ivádí?"
"Ale hledám nÄ›jakou práci. Nena&scaron;lo by se nÄ›co u nich?"
"No to vÄ›dí, konkurence je tvrdá, ale Å¾e jsou to oni, mÄ›l bych místo obchodního zástupce pro Grónsko. Berou to?"
"No jasnÄ›, práce jako kaÅ¾dá jiná."
Po mÄ›síci pÅ™i&scaron;la od Kohna objednávka:
"Objednávám jednu chladniÄ•ku metr krát metr krát dva metry."
V podniku z toho bylo tro&scaron;ku zdÄ›&scaron;ení, ale k&scaron;eft je k&scaron;eft a tak chladniÄ•ku vyrobili a odeslali
do Grónska.
Dal&scaron;í mÄ›síc pÅ™i&scaron;ly peníze a objednávka na pÄ›t kusÅ¯ chladniÄ•ek metr krát metr krát dva metry. OpÄ›t
vyrobili a zaslali do Grónska.
Po mÄ›síci pÅ™i&scaron;el telegram: "Objednávám dvÄ›stÄ› chladniÄ•ek metr krát metr krát dva metry, peníze vezou sebou."
KdyÅ¾ Kohn pÅ™iletÄ›l z Grónska a dostavil se do kanceláÅ™e k RoubíÄ•kovi, tak ten mu povídá:
"Teda Kohn, Å¾e jsou k&scaron;eftman to jsem vÄ›dÄ›l, ale jak dokázali ukecat Eskymáky, aby si kupovali chladniÄ•ky, to je
mi teda divný?"
RoubíÄ•ek s úsmÄ›vem odpoví: "VÄ›dí, co mi to dalo práce je pÅ™esvÄ›dÄ•it, Å¾e je lep&scaron;í souloÅ¾it pÅ™i mínus pÄ›t
Celsia neÅ¾ pÅ™i mínus Ä•tyÅ™iceti?"
RoubíÄ•ek posadil svého tÅ™íletého synka na stÅ¯l a povídá: "ChlapÄ•e, skoÄ•
DÄ›cko zamrmlá: "Já se bojím, Å¾e se bouchnu!"
"Neboj se, chytnu tÄ›, neÅ¾ dopadne&scaron; na zem. PÅ™ece si nemyslí&scaron;, Å¾e by tvÅ¯j tatínek dopustil, aby sis ublíÅ
Tak synek sebral odvahu, skoÄ•il, ale tatínek nehnul ani prstem, synek se pÄ›knÄ› pra&scaron;til. KdyÅ¾ se vybreÄ•el, RoubíÄ•
mu povídá: "Tak, hochu, teÄ• jsi dostal svoji první velkou Å¾ivotní lekci. Nikdy nikomu nevÄ›Å™, ani vlastnímu otci."
StÄ›Å¾
rabín druhému: "Poslal jsem jediného syna do Evropy - a oni ho obrátili na kÅ™esÅ¥anství!"
"PÅ™edstav si, mnÄ› se stalo totéÅ¾."
Oba se jdou vyzpovídat k vy&scaron;&scaron;ímu rabínovi a on jim Å™ekne: "PÅ™edstavte si, já mám jediného syna také
na studiích v EvropÄ›, a také se stal kÅ™esÅ¥anským knÄ›zem!"
Tak se jdou pomodlit k Hospodinu. Å˜íkají mu svÅ¯j osud a Hospodin praví: "PÅ™edstavte si, mÄ›l jsem jediného syna a ..."
Potkají se Khon a RoubíÄ•ek. V rozhovoru se dostali na téma sex.
Khon povídá: "Jak Vás znám, RoubíÄ•ek, Vy se jistÄ› neunavujete pÅ™emlouváním."
"A vÄ›Å™ej, Å¾e maj pravdu?" povídá RoubíÄ•ek. "Já to mám za ty léta perfektnÄ› vymakaný. Zkrátka, kdyÅ¾ nÄ›kdy nÄ›co ch
Sárou mít, tak zapískám."
"To je zajímavý, a co kdyÅ¾ chce Sára?"
"No, kdyÅ¾ chce Sára, tak pÅ™ijde za mnou a zeptá se: "Izáku, nepískals?"
Potkají se dvÄ› Å¾idovské mámy: "Tak co,
Rut, jak se daÅ™í dÄ›tem?"
"Ani se neptej, ná&scaron; Moj&scaron;e si vzal pÄ›knou mrchu! Do jedenácti se válí v posteli, celý dny trajdá venku a
utrácí bÅ¯hví za co, a kdyÅ¾ chudák kluk celej uhonÄ›nej veÄ•er koneÄ•nÄ› pÅ™ijde domÅ¯, myslíte, Å¾e pro nÄ›j má poÅ™ád
teplou veÄ•eÅ™i? Pche! Je&scaron;tÄ› ho nutí, aby ji vzal do drahé restaurace!"
"A co Esterka?"
"Ta si vzala uÄ•inÄ›ného svÄ›tce! Snídani jí nosí do postele, koupí jí v&scaron;ecko, naÄ• si vzpomene, a veÄ•er ji vodí do
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prvotÅ™ídních podnikÅ¯."
Potkají se dvÄ› Å¾idovské mámy: "Tak co, Rut, jak se daÅ™í dÄ›tem?"
"Ani se neptej, ná&scaron; Moj&scaron;e si vzal pÄ›knou mrchu! Do jedenácti se válí v posteli, celý dny trajdá venku a
utrácí bÅ¯hví za co, a kdyÅ¾ chudák kluk celej uhonÄ›nej veÄ•er koneÄ•nÄ› pÅ™ijde domÅ¯, myslíte, Å¾e pro nÄ›j má poÅ™ád
teplou veÄ•eÅ™i? Pche! Je&scaron;tÄ› ho nutí, aby ji vzal do drahé restaurace!"
"A co Esterka?"
"Ta si vzala uÄ•inÄ›ného svÄ›tce! Snídani jí nosí do postele, koupí jí v&scaron;ecko, naÄ• si vzpomene, a veÄ•er ji vodí do
prvotÅ™ídních podnikÅ¯." jaj vaj, to sou mi vÄ›ci...d@niela

http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 18 August, 2018, 14:10

