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MuÅ¾ pÅ™i&scaron;el pÅ™i nehodÄ› o své muÅ¾ství. Jeho lékaÅ™ ho ale ujistil, Å¾e moderní medicína uÅ¾ dávno zná pros
to "bez ztráty kytiÄ•ky" v&scaron;echno napravit. Ale - poji&scaron;Å¥ovna nehradí celý výkon, takÅ¾e je tÅ™eba si pÅ™iplatit.
10 000, 20 000 nebo 30 000. SamozÅ™ejmÄ› podle velikosti transplantátu a jeho patÅ™iÄ•né funkce. MuÅ¾ chtÄ›l hned platit 3
000, ale lékaÅ™ mu radí, aby to nejdÅ™íve probral se svojí manÅ¾elkou.
MuÅ¾ jde tedy zavolat své Å¾enÄ› a kdyÅ¾ se vrátí, tak pÅ¯sobí dost zklamanÄ›. "Tak na Ä•em jste se dohodli?" ptal se lékaÅ™
muÅ¾ odpovÄ›dÄ›l: "Na niÄ•em, ona by chtÄ›la rad&scaron;i novou kuchyÅˆ."
PÅ™ijde mladá dívka k rabínovi a Å™íká: "Re
se ráno podívám do zrcadla, tak si pokaÅ¾dé Å™íkám: "Jsem krásná, jsem úÅ¾asná, jsem Å¾ádoucí." - Å˜eknÄ›te, Rebe, je to
hÅ™ích?" A rabín Å™íká: "Ne, uklidni se, dcero, to není hÅ™ích. To je omyl." Chlápek a Å¾enská pÅ™i&scaron;li do nóbl resta
veÄ•eÅ™i. Servírka, která pÅ™ijímala objednávku u vedlej&scaron;ího stolu, si najednou v&scaron;imla, Å¾e ten chlap pomalu
sklouzává ze Å¾idle pod stÅ¯l a ta Å¾enská se tváÅ™í, jako by to snad ani nevidÄ›la. Chlap uÅ¾ sklouzl pod stÅ¯l úplnÄ› celý a
Å¾ena zcela zjevnÄ› jeho zmizení vÅ¯bec neregistrovala. Servírce to nedalo a kdyÅ¾ vyÅ™ídila objednávku, pÅ™i&scaron;la k
Å¾enÄ› a povídá: "Madam, promiÅˆte, ale mám pocit, Å¾e vá&scaron; manÅ¾el právÄ› sklouzl pod stÅ¯l." Å½ena vzhlédla a
klidnÄ› Å™íká:
"Ne, nesklouzl. PrávÄ› ve&scaron;el do dveÅ™í." Pepa si vede se&scaron;itek svých milenek spolu s podrobnými údaji, co a
jak spolu dÄ›lali; a co se nestalo: bohuÅ¾el jej doma vytrousí, manÅ¾elka jej najde a po Pepovo pÅ™íchodu s ním mává pÅ™e
jeho oÄ•ima. Pepa samozÅ™ejmÄ› ví jaká bije a zkrou&scaron;enÄ› se ptá: "DobÅ™e, dobÅ™e, tak co tedy chce&scaron; dÄ›la
"Co by, stránku 17, 21, 23 a celou kapitolu 5!" NovomanÅ¾elka peÄ•e &scaron;trÅ¯dl. PÅ™ed tím, neÅ¾ ho vloÅ¾í na pekáÄ• d
trouby, tak odÅ™ízne oba konce. ManÅ¾el se na to dívá a ptá se, proÄ• je odÅ™ezává. "Takhle jsem se to nauÄ•ila od
maminky," odpoví mu manÅ¾elka. Za mÄ›síc jedou nav&scaron;tívit manÅ¾elÄ•iny rodiÄ•e a tam manÅ¾el vidí, jak tchýnÄ› odÅ
konce &scaron;trÅ¯dlu. Zeptá se tedy proÄ•. TchýnÄ› mu odpoví: "ProtoÅ¾e mám malej plech!"
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