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U manÅ¾elÅ¯ Novákových to uÅ¾ del&scaron;í dobu neklape, nastalo u obou ochlazení v citové oblasti. Jednoho dne pÅ™ijde
Pepa domÅ¯ a praví Å¾enÄ›: "MiláÄ•ku, sama ví&scaron;, Å¾e oba si pÅ™edstíráme city i vzru&scaron;ení. MÄ›li bysme jen na
krátký Ä•as uvaÅ¾ovat o nÄ›jakém milenci, aby se na&scaron;e vztahy upevnily. Co na to Å™íká&scaron;? Å½ijeme pÅ™ece v
dvacátém století a spousta partnerÅ¯ to tak Å™e&scaron;í, aby zachránili rodinu pro dÄ›ti a sobÄ› manÅ¾elství."

- "Na to zapomeÅˆ," vrtí hlavou Å¾ena, "uÅ¾ jsem to zkusila a nebylo to k niÄ•emu!"

- Zastaví náklaÄ•ák na Ä•ervenou, ke dvíÅ™kÅ¯m dobÄ›hne blondýna a zaÅ¥uká na okénko. Å˜idiÄ• ho stáhne a blondýna na n
"Jmenuju se Marie, jedu za váma a ztrácíte náklad." Å˜idiÄ• jen zakroutí hlavou, padne zelená - on jede dál. Na
pÅ™í&scaron;tí kÅ™iÅ¾ovatce se scéna opakuje. Na tÅ™etí Ä•ervené to Å™idiÄ• uÅ¾ nevydrÅ¾í, vyskoÄ•í z náklaÄ•áku, zaÅ
auta blondýnky a kdyÅ¾ ho blondýna stáhne, tak Å™ekne: "Já jsem nÄ›jakej Karel, je zima a já sypu sÅ¯l na silnici."
- Ptá se Å¾ena své kamarádky: "Jak pozná&scaron; , kdy se má&scaron; dát do velkého prádla? TÄ›m pÅ™edpovÄ›dím
poÄ•así se moc vÄ›Å™it nedá ..." "Ty já ani neposlouchám, mám vlastní barometr." "Å½e jsem ho u vás nikdy nevidÄ›la ?"
"Ani jsi nemohla - kdyÅ¾ mÅ¯j starej je&scaron;tÄ› ráno spí, opatrnÄ› kouknu pod peÅ™inu. KdyÅ¾ mu leÅ¾í nalevo, bude
pr&scaron;et, kdyÅ¾ napravo, bude pÄ›knÄ› svítit sluníÄ•ko." "A co kdyÅ¾ stojí?" "Tak to ka&scaron;lu na prádlo!"
- ManÅ¾elé stÅ™edního vÄ›ku si z nedostatku financí zaÅ™ídili trÅ¾ní ekonomiku i v sexu. Za jedno milovaní na koberci 30 KÄ
gauÄ•i 50 KÄ• a na pohodlném a prostorném leti&scaron;ti 100 KÄ•. Po týdnu: ONA UÅ¾ to nemÅ¯Å¾u vydrÅ¾et, tady má&sca
stovku a deme rychle na to. ON - UÅ¾ bÄ›Å¾ím, miláÄ•ku, jenom pÅ™ipravím na&scaron;e roztomilé hnízdeÄ•ko lásky,
na&scaron;e krásný leti&scaron;tÄ›... ONA Å½ádný leti&scaron;tÄ› !!! TÅ™ikrát na koberci a deset korun hned vrátí&scaron; !!!
- Dva kmo&scaron;i se vracejí z partiÄ•ky mariá&scaron;e pozdÄ› veÄ•er domÅ¯. Jeden si stÄ›Å¾uje: "Já nikdy neoblafnu svou
Å¾enu. VÅ¾dycky na kÅ™iÅ¾ovatce vypnu motor, dojedu pomalu pÅ™ed barák, potichu se vyplíÅ¾ím nahoru, svléknu se v ko
Ale pokaÅ¾dé se vzbudí a sprdne mÄ›, Å¾e se trajdám do noci a nechávám ji samotnou." "Nojo, má&scaron; zkrátka
blbej pÅ™ístup. Já pÅ™irachotím pÅ™ed barák, tÅ™ísknu dveÅ™mi, vydupu po schodech, svlíknu se v loÅ¾nici, pohladím ji po
povídám: co se takhle trochu pomilovat? No, a ona se vÅ¾dycky tváÅ™í, Å¾e tvrdÄ› spí!"
- Pepa byl ráno u holiÄ•e, nechal si oholit vousy. KdyÅ¾ se veÄ•er vrátil domu, políbil manÅ¾elku Maru&scaron;ku.
Maru&scaron;ka mu jeho polibek vÅ™ele oplatila. Jakpak se ti líbim bez plnovousu, Maru&scaron;ko??? JEÅ½I&Scaron;I,
Pepo to se&scaron; ty????!
- Jednou pozdÄ› v noci se opilec chlubí kamarádovi novým bytem. KdyÅ¾ vejdou do obývaku, kamarád si v&scaron;imne
velkého mosazného gongu. "Na co má&scaron; ten gong?" Zeptal se zvÄ›davÄ›. "To není gong, to jsou mluvící hodiny.
"Mluvící hodiny?" diví se kamarád. "A jak fungujou?" "Sleduj." vezme palici a v&scaron;i silou pra&scaron;tí do gongu. Ten
se samozÅ™ejmÄ› rozezvuÄ•í na celý panelák. Na to se z vedlej&scaron;ího bytu ozve: "Ty ses snad pominul, debile, jsou tÅ™i
hodiny ráno!!!"
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