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SebevÄ›domý mladík, jdoucí po pláÅ¾i, se zastavil u jednoho star&scaron;ího muÅ¾e, odpoÄ•ívajícího na lehátku. A zaÄ•al mu
vysvÄ›tlovat, proÄ• nedokáÅ¾e star&scaron;í generace pochopit mladou: "Vy jste vyrostli v jiném svÄ›tÄ›, v&scaron;eobecnÄ›
vzato, ve velmi primitivním svÄ›tÄ›", Å™ekl mladík dost nahlas, aby ho v&scaron;ichni okolo sly&scaron;eli. "To aÅ¾ my jsme
vyrostli s televizí, tryskáÄ•ema, cestováním do vesmíru, Ä•lovÄ›kem chodícím po MÄ›síci..."

"My máme atomovou energii, lodÄ›, mobily, poÄ•ítaÄ•e s rychlostí svÄ›tla... a mnoho dal&scaron;ího, o kterém se vám ani
nezdálo.&ldquo; Po chvíli ticha mu ten star&scaron;í pán odpovÄ›dÄ›l: "Má&scaron; pravdu, chlapÄ•e. My jsme tohle
v&scaron;echno opravdu nemÄ›li, kdyÅ¾ jsme byli mladí...a tak jsme si to vymysleli. No, a teÄ• mi ty arogantní mladé hovado
Å™ekni, co ty dÄ›lá&scaron; pro následující generaci?"

"MÄ›l jsem v noci sen. Tak hrozný, Å¾e jsem se aÅ¾ zpotil. Zdálo se mi, Å¾e se zavádÄ›ním inkluze do &scaron;kol by se m
jít dál, aÅ¾ do státní správy. Na kaÅ¾dém ministerstvu by mÄ›lo být povinné procento mentálnÄ› retardovaných úÅ™edníkÅ¯,
vládÄ› povinné procento mentálnÄ› retardovaných ministrÅ¯, v parlamentu povinné procento mentálnÄ› retardovaných
poslancÅ¯, u kaÅ¾dého soudu povinné procento mentálnÄ› retardovaných soudcÅ¯... Pak jsem se probudil a zjistil jsem, Å¾e
tenhle nápad pÅ™ede mnou uÅ¾ dávno realizovali jiní. " Zní to neuvÄ›Å™itelnÄ›, ale na&scaron;el se i mládenec, který si nev
muÅ¾ské ozdoby, toho jediného, co opravdu dÄ›lá z muÅ¾e chlapa. Jak jinak by mohl poÅ¾ádat lékaÅ™e: "UÅ™íznout!" "Prob
proÄ•?!" zdÄ›sil se doktor. "Je to výslovné pÅ™ání mé snoubenky," pokrÄ•il rameny pacient. "KdyÅ¾ jinak nedáte," mávl rukou i
skalpelem chirurg.Nedalo mu to, a tak se po zákroku znovu zeptal: "A není ta va&scaron;e snoubenka nÄ›jaká vadná?"
"Ale ne, ona je totiÅ¾ Å½idovka, a u nich prý je to bÄ›Å¾né." "JeÅ¾i&scaron;marjá," vykÅ™ikl doktor, "neÅ™íkala ona nakonec
obÅ™íznout?!" A pacient se zamyslel: "Sakra, Å¾e bych se pÅ™eslechl?"
Mladý redaktor se zeptal starého indiánského
náÄ•elníka: "UÅ¾ 90 tu let Å¾ijete a pozorujete bÄ›lochy, jakých úspÄ›chÅ¯ dosáhli a jaké &scaron;kody napáchali. KdyÅ¾ to
v&scaron;e zváÅ¾íte, kde podle vás bÄ›lo&scaron;i udÄ›lali chybu?"
"KdyÅ¾ bílí muÅ¾i pÅ™ijít, indiáni být vládci zemÄ›, Å¾ádná danÄ›, Å¾ádná dluhy, buvolÅ¯ hodnÄ›, bobrÅ¯ hodnÄ›, voda Ä•is
dÄ›lat v&scaron;echna práce. &Scaron;aman zadarmo. Indiáni muÅ¾i celý den lovit a ryby chytat, celou noc souloÅ¾it." Pak
se náÄ•elník pousmál: "Jen bílý muÅ¾ dost kretén na to, aby myslet, Å¾e mÅ¯Å¾e takový systém vylep&scaron;it."
PÅ™ijd
Hanák do baru: "Dobré den."
"Dobrý den, co si dáte?"
"Déte mnÄ›, prosím, kolo."
"Ale my tady kola nevedeme."
"Aha, no tak mnÄ› déte fanto!"
Hudební festival. TÅ™i mladíci se vytahují. NÄ›mec se chlubí: "U nás, kdyÅ¾ jste &scaron;tamgast, máte první pivo zadarmo!"
"To nic není," Å™íká Polák. "U nás, kdyÅ¾ vypije&scaron; deset panákÅ¯, má&scaron; pak uÅ¾ kaÅ¾dý druhý zadarmo!" ÄŒe
jen zasmÄ›je: "U nás pÅ™ijdete do úplnÄ› cizí hospody, kde vás neznají, jen dosednete, lijou do vás zadarmo koÅ™alku
horem dolem, aÅ¾ jste oÅ¾ralí, a pak vás je&scaron;tÄ› ubytují a mÅ¯Å¾ete zadarmo souloÅ¾it aÅ¾ do rána!" "Hele, tak to sn
tro&scaron;ku pÅ™ehání&scaron;." komentují to oba oponenti. "TobÄ› se to snad nÄ›kdy uÅ¾ stalo?" "No, mnÄ› pÅ™ímo ne, al
sestÅ™e Ä•asto."

Å˜íká jeden ruský dÄ›lník druhému: "Tak si pÅ™edstav, Å¾e uÅ¾ pÄ›t let dÄ›lám ve fabrice na &scaron;icí stroje; tak si Å™íká
si mohl nÄ›jaký doma postavit. Tak nosím jednu souÄ•ástku za druhou, ale aÅ¥ to skládám, jak to skládám, vÅ¾dycky z
toho vyjde kulomet."

Dohadují se tÅ™i mládenci z rÅ¯zných zemí o národnosti Adama: Francouz: "Musel to být Francouz, protoÅ¾e jedinÄ› Francou
napadne taková móda, jako je fíkový list." AngliÄ•an: "O pÅ¯vodu gentlemana, který kvÅ¯li Å¾enÄ› obÄ›tuje své Å¾ebro, nemÅ¯Å
pÅ™ece pochyb." ÄŒech na to Å™ekne: "Teda pánové, jste v&scaron;ichni vedle jak ta jedle - ten, kdo dokáÅ¾e jíst kyselá
jablka, chodit s holým zadkem a myslet si, Å¾e je v ráji, nemÅ¯Å¾e být nikdo jiný neÅ¾ ÄŒech."
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