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PEJSKU NÃ•Å , CO DÄšLÃ•Å , Å½ES TAK VESEL STÃ•LE?
ÄŒtvrtek, 22 bÅ™ezen 2018

Obrovský pes s penÄ›Å¾enkou v tlamÄ› vejde do Å™eznictví, poloÅ¾í penÄ›Å¾enku na pult a posadí se pÅ™ed vitrínu s mase
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 rozhodne sledovat. Pes vejde do Ä•inÅ¾áku, vystoupí do druhého patra a zaÄ•ne
&scaron;krábat na dveÅ™e. VzápÄ›tí se dveÅ™e otevÅ™ou a nÄ›jaký muÅ¾ zaÄ•ne psovi nadávat. "ProÄ• na nÄ›j kÅ™iÄ•íte?
Å™ezník. "Tak chytré zvíÅ™e jsem v Å¾ivotÄ› nevidÄ›l! "Chytré?" opáÄ•í muÅ¾. "Tenhle týden si uÅ¾ potÅ™etí zapomnÄ›l kl

1. Do domu pes nesmí. 2. No dobÅ™e, do domu smí, ale jen do nÄ›kterých místností. 3. Pes smí do v&scaron;ech místnost
ale nesmí lehat na nábytek. 4. Pes smí lehat jen na starý nábytek. 5. Tak jo, smí lehat v&scaron;ude na nábytku, ale
nesmí spát s lidmi v posteli. 6. OK, pes smí do postele, ale jen kdyÅ¾ ho tam pán zavolá.

7. Pes smí spát v posteli, kdyÅ¾ se mu zachce, ale nesmí zalézat pod peÅ™inu. 8. Pes smí pod peÅ™inu, jen kdyÅ¾ ho tam p
pozve. 9. Pes smí spát pod peÅ™inou kaÅ¾dou noc. 10. Lidé mohou pod peÅ™inu jen se svolením psa.

V malém obchÅ¯dku na venkovÄ› byla na dveÅ™ích veliká, výrazná cedule "Pozor, pes!" Chlápek, který tou vesnicí projíÅ¾dÄ
a &scaron;el si koupit cigarety nahlédne opatrnÄ› dovnitÅ™ a kouká, na zemi u pultu leÅ¾í unavenÄ› vypadající starý baset a sp
Ptá se tedy prodavaÄ•e: "Je to ten pes, na kterého si mají lidi dávat pozor?" "Jo, to je on." "No, nevypadá, Å¾e by mohl být
nÄ›jak nebezpeÄ•ný. MÅ¯Å¾ete mi Å™íct, proÄ• jste tam dal tu ceduli?" "Dokud tam ta cedule nebyla, lidi o nÄ›j zakopávali."

Jeden chlap objevil, Å¾e je na prodej mluvící pes. Inzerát se objevil na domÄ›: Mluvící pes na prodej. Chlap tam &scaron;el a
majitel mu Å™ekl, Å¾e pes je vzadu na dvorku, tak chlap &scaron;el a zeptal se toho psa: "Ty umí&scaron; mluvit?" - "No
jasnÄ›," Å™ekl pes a okamÅ¾itÄ› se rozpovídal. "Já jsem ten svÅ¯j dar zjistil pomÄ›rnÄ› brzo. ChtÄ›l jsem pomoci na&scaron;í
americké vládÄ›. Å˜ekl jsem o mé schopnosti CIA a ti mÄ› zaÄ•ali pouÅ¾ívat. Jezdil jsem z jedné zemÄ› do druhé, sedával
jsem v jednacích místnostech, poslouchal jsem svÄ›tové vÅ¯dce, co si povídají, protoÅ¾e si nikdo nemyslel, Å¾e by je mohl
odposlouchávat pes. Byl jsem jeden z nejuÅ¾itnÄ›j&scaron;ích agentÅ¯ CIA. Ale to cestování po svÄ›tÄ› mÄ› unavilo, a jelikoÅ¾
jsem nijak nemládl, chtÄ›l jsem se usadit, podepsal jsem práci na leti&scaron;ti. Tam jsem pracoval jako tajný agent.
Potloukal jsem se okolo podezÅ™elých týpkÅ¯, poslouchal, co si povídají. To byste nevÄ›Å™il, na co jsem pÅ™i&scaron;el, dos
jsem i nÄ›kolik medailí. Pak jsem se oÅ¾enil, mÄ›l jsem kupu &scaron;tÄ›Åˆat a teÄ• jsem v dÅ¯chodu." Naprosto &scaron;okova
chlap byl úplnÄ› paf, &scaron;el za majitelem a ptal se ho: "Kolik chcete za toho psa?" A majitel Å™íká: "Dejte mi deset
dolarÅ¯ a je vá&scaron;." - "CoÅ¾e? Prosím vás, pÅ™ece takhle výjimeÄ•ného psa vy prodáváte takhle levnÄ›? ProÄ•?" "ProtoÅ¾e to je &scaron;ílený prolhanec. Nic z toho, co vám teÄ• Å™íkal, není pravda!"
&Scaron;el muÅ¾ se svým psem. V
uÅ¾ je mrtvý a smÄ›Å™uje k nebi. Tu se pÅ™ed ním objevila krásná zlacená brána a v ní fousatý Ä•lovÄ›k v bílé Å™íze. Dobrý
povídá ten muÅ¾, copak to tady prosím je? Tady to je nebe, povídá ten v bránÄ›. PojÄ•te dál. PoÄ•kat, poÄ•kat, ale bez psa,
psi sem nemÅ¯Å¾ou. Tu muÅ¾ posmutnÄ›l, minul bránu a spolu se psem pokraÄ•oval cestou. Po Ä•ase do&scaron;li k jiné
bránÄ›. Dobrý den, copak to tady prosím je? Tady to je nebe, povídá ten v bránÄ›. A mÅ¯Å¾ou sem psi? SamozÅ™ejmÄ›.
Támhle je studna, napusÅ¥te mu do misky vodu. Víte, my jsem pÅ™ed chvílí &scaron;li kolem takové jiné brány a tam
kdosi Å™íkal, Å¾e nebe je tam u nich. Jo tamti? To je peklo. A nevadí vám, Å¾e se vydávají za vás? VÅ¯bec ne, oni nám
odebírají ty, co jsou schopni nechat psa venku.

Do baru ve&scaron;el pán se psem a oslovil pÅ™ítomné: "Páni, tento pes umí mluvit. Stavím se s kaÅ¾dým pÅ™ítomným o
stovku, Å¾e odpoví na kaÅ¾dou otázku. UzavÅ™el sázky a hosté zaÄ•ali psovi klást otázky. Ten zarytÄ› mlÄ•í. "Mluv uÅ¾ kone
no tak mluv! Ty zrádÄ•e...! zoufale volá jeho pán. Nakonec je pak oba z baru vyhodili. "Takto jsi mÄ› zklamal! Ví&scaron;,
kolik mÄ› to stálo?" Pes jen spokojenÄ› vrtí ocasem a pak povídá: "Vidím, Å¾e nerozumí&scaron; k&scaron;eftu. Ví&scaron;
kolik vydÄ›láme v tom baru zítra?"
Co je u psÅ¯ a a muÅ¾Å¯ stejné: 1. Oba zabírají pÅ™íli&scaron; mnoho místa v posteli. 2. Oba mají iracionální obavy z vysavaÄ
3. Oba si znaÄ•kují své území. 4. Ani jeden vám neÅ™ekne co je trápí. 5. ÄŒím jsou men&scaron;í tím více mají sklon být nervó
6. Ani jeden po sobÄ› neumývá nádobí. 7. Oba pou&scaron;tÄ›jí vÄ›try nahlas. 8. Ani jeden z nich si nev&scaron;imne kdyÅ¾
máte nový úÄ•es. 9. Oba se rádi vytahují. 10. Oba podezdÅ™ívají po&scaron;Å¥áka. 11. Nikdy nepochopíte, co vidí na
koÄ•kách.
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