Kudlanka

PROÄŒ BYCHOM SE NECHECHTALI I VTIPÅ®M?
PondÄ›lÃ-, 22 leden 2018

PÅ™ijde Arab do baru a uÅ¾ si chce objednávat drink, kdyÅ¾ v tom uvidí o kousek dál chlápka s kipou na hlavÄ› a tradiÄ•ním
Å¾idovským úÄ•esem. Nemusí být tedy Einstein na to, aby mu do&scaron;lo, Å¾e je to Å¾id. TakÅ¾e zakÅ™iÄ•í na barmana d
aby to sly&scaron;el kaÅ¾dý v baru: &bdquo;Barmane, drink pro kaÅ¾dého v tomhle baru, kromÄ› támhletoho Å¾ida.&ldquo;
Chvíli po tom, co kaÅ¾dý dostane svÅ¯j drink se na nÄ›j Å¾id podívá, usmÄ›je se, zamává mu a zakÅ™iÄ•í: &bdquo;Díky!&ldqu

Arab se na&scaron;tve a znovu objedná drinky v&scaron;em kromÄ› Å¾ida. A stejnÄ› jako pÅ™edtím se Å¾id usmÄ›je a z
&bdquo;Díky!&ldquo; Tak se Arab zeptá barmana: &bdquo;Co je sakra s támhletím Å¾idem? Objednal jsem dvÄ› rundy
drinkÅ¯ pro kaÅ¾dého kromÄ› jeho a on se stejnÄ› smÄ›je a dÄ›kuje mi. Není to blázen?&ldquo;
&bdquo;Ne,&ldquo; odpoví barman. &bdquo;On je majitel.&ldquo;
V kraji je dlouho tropický hic, sucho. K rabínovi pÅ™ijdou
Å½idé a prosí ho, aby vykonal zázrak, aÅ¥ koneÄ•nÄ› pr&scaron;í.
&bdquo;Ne,&ldquo; Å™ekl rabín, &bdquo;nemÅ¯Å¾u udÄ›lat zázrak, kdyÅ¾ nevÄ›Å™íte v Boha.&ldquo;
&bdquo;ProÄ• tak mluví&scaron;, rebe?&ldquo;
&bdquo;ProtoÅ¾e,&ldquo; povídá rabín, &bdquo;kdybyste vÄ›Å™ili v Boha, tak byste pÅ™i&scaron;li uÅ¾ s de&scaron;tníky!&
Starý rabín so svojou druÅ¾inou dorazili k jednému Å¾idovskému hostincu a hostinský bol tak drzý, Å¾e ani nevy&scaron;iel
von, aby ich privítal. KeÄ• to videl rabín, tak rozzúrene nakázal, aby sa trám, pod ktorým nebýva spravodlivý muÅ¾ (hostinský),
premenil na stra&scaron;ne jedovatého hada. V&scaron;etci sa zÄ¾akli, a keÄ• sa to dopoÄ•ul hostinský, tak ihneÄ• aj so
Å¾enou zaÄ•ali rabína prosiÅ¥ o prepáÄ•enie. Rabín, premoÅ¾ený súcitom, svoju kliatbu teda odvolal - "nech trám ostane
trámom", zvolal. A div sa svete, stal sa zázrak, trám ostal presne taký, aký vÅ¾dy býval. E&scaron;te dodnes na toto
miesto putujú Ä¾udia zo v&scaron;etkých kútov sveta, aby videli na vlastné oÄ•i hostinec a zázraÄ•ný trám, ktorý sa
nepremenil na stra&scaron;ne jedovatého hada :)))
David a Rivka Hauptschwitzovi slaví výroÄ•í svatby - povaÅ¾te, sedmdesát pÄ›t let po svatbÄ›! Houfy gratulantÅ¯, vnouÄ•a
pravnouÄ•at, zástupci Å¾idovské obce, dobroÄ•inných spolkÅ¯, obecní star&scaron;í, dokonce i z místních novin se
pÅ™i&scaron;el zeptat: Pane Hauptschwitz, tÅ™i Ä•tvrtÄ› století v manÅ¾elství, to je obdivuhodné, mazel tov... MÅ¯Å¾ete proz
jste opravdu nikdy nemysleli tÅ™eba na rozvod? &ndash; Ne, mladý muÅ¾i, na rozvod nikdy. Ale na vraÅ¾du nesÄ•etnÄ›krát
"Kohn, byli by od tý dobroty, nechali mÄ› u sebe pÅ™espat na gauÄ•i?"
"Ale copak, RoubíÄ•ek, co provedli milostivé, Å¾e si musej shánÄ›t azyl?"
"Ále, Sára mÄ› poslala pro pilulky, které by mi vrátily erekci a já jí pÅ™inesl pilulky na zhubnutí..."
ZboÅ¾ný chasid Moj&scaron;e LejboviÄ• z MukaÄ•eva jede vlakem nav&scaron;tívit svého bratrance Chajima, který se pÅ™
lety odstÄ›hoval do PaÅ™íÅ¾e. KdyÅ¾ vystupuje na paÅ™íÅ¾ském nádraÅ¾í Gare de l'Est, v&scaron;udypÅ™ítomní Francou
nevÄ›Å™ícnÄ› otáÄ•ejí a ukazují si na nÄ›j.
TradiÄ•ní garderóba podle minhag munkaÄ• - Ä•erný, lesklý, stÅ™apatý kaftan;
cicis;
li&scaron;Ä•í &scaron;trajml naraÅ¾ený do týla; dlouhé a nakroucené pejzy a stÅ™íbrný plnovous - to v&scaron;e bu
nádraÅ¾í patÅ™iÄ•ný rozruch.
Po pár chvílích uÅ¾ to Moj&scaron;emu zaÄ•ne být setsakra nepÅ™íjemné a zrovna kdyÅ¾
svÅ¯j kufr, míjí nevÄ›Å™ícnÄ› zírající mladý francouzský pár, zastaví se, poloÅ¾í kufr, otoÄ•í se na nÄ›, máchne rukama a zvolá
wuss, oj vej, co na mnÄ› tak zíráte?! To jste je&scaron;tÄ› v PaÅ™íÅ¾i nikdy nevidÄ›li ÄŒechoslováka?!!!"
Abeles konvertu
kÅ™esÅ¥anství a na dÅ¯kaz své nové víry nosí velký zlatý kÅ™íÅ¾ na krku. Jednou se vydá do místních lázní, svlékne se do na
ale nechá si kÅ™íÅ¾, aby se s ním mohl ostatním py&scaron;nit. KdyÅ¾ vejde do sauny, jeho starý pÅ™ítel z Å½idovské Obc
v saunÄ› uÅ¾ sedí, zakroutí hlavou a povídá:
"Hele, Abeles, buÄ• si obleÄ• trenky, nebo sundej ten kÅ™íÅ¾. Takhle to fakt vypadá divnÄ›...."
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