Čarodějnický krámek
(zacinkání zvonku u dveří)
zákazník:

Dobrý den...

prodavačka: Ale dobrý den, dobrý, copak vám můžu nabídnout?
zákazník:

Sháním nějaký čistící čaj.

prodavačka: Máme, samozřejmě. Přál byste si muchomůrkový, jsou tu dva druhy - červený, moc
dobrý na krev, a zelený, dodává krásnou barvu pleti. Oba dva bio!
zákazník:

Prosím? Já hledám bylinkový čaj!

prodavačka: Ale jistě. Doporučuju bolehlav, čistá síla proti migrénám, nebo rulíkový, ten je
vzácný a má velkou sílu proti všem chodobám, stačí vypít jediný šálek. Sháníte ho
pro sebe?
zákazník:

Ne, pro manželku... Tohle je skrytá kamera?

prodavačka: Kamera? Techniku bohužel nevedeme. Pro drahé polovičky je výborný například
relaxační čaj ze sušeného jmelí. Koncentrovaný! Po něm každá spinká jako
andělíček. Zaujal vás některý?
zákazník:

Ženská, děláte si srandu?! Já sháním dárek pro manželku k narozeninám!

prodavačka: S radostí vám čajíček dárkově zabalím. Který jste si vybral?
zákazník:

Který jsem si vybral?! To je fór! Teda vlastně...

prodavačka: Ano?
zákazník:

Říkala jste, že toho rulíku stačí jeden šálek?

Rýma
pacient:

Dobrý den, pane doktore.

lékař:

Dobrý den. Posaďte se, prosím.

pacient:

Jestli dovolíte, raději postojím.

lékař:

Ale jistě. Co vás trápí?

pacient:

Mám strašlivou rýmu. Nemohu skoro dýchat, v noci se pořádně nevyspím, třeští mně
hlava od rána do večera, ale ze všeho nejhorší je to kýchání.

lékař:

Kýchání vám naopak pomáhá čistit dýchací cesty, dívejte se na něj pozitivně.

pacient:

Vám se to řekne, ale já mám hrozné potíže v zaměstnání. Kolegové se už ke mně
nechtějí ani přiblížit.

lékař:

Rozumím.

pacient:

Tuhle jsem jednoho menšího spolupracovníka ohodil při obědě mrkví od hlavy až k
patě. Nadal mi tak, že to bylo slyšet na kilometry.

lékař:

Trochu snad přeháníte.

pacient:

Ve sprchách ani nemluvím. Přátelé říkají, že se sprchují nadvakrát. Jsem jako Vesuv.

lékař:

No, něco s tím provedeme. Nosní kapky pochopitelně, třikrát denně...

pacient:

Kolik litrů?

lékař:

Prosím?

pacient:

Kolik litrů.

lékař:

Klasické dávkování postačí, tři kapky do každé dírky.

pacient:

No když mysíte...

lékař:

A samozřejmě klid na lůžku, hodně tekutin...

pacient:

Já nemám lůžko, spíme na pracovišti.

lékař:

Žádné lůžko? A kde spíte?

pacient:

Na slámě, kde jinde.

lékař:

To je skandální. Kdo je váš zaměstnavatel?

pacient:

Cirkus Kludský.

lékař:

Znamenám si. A jako co jste tam zaměstnán?

pacient:

Jako slon.

lékař:

Slon? Aha, opravdu. Promiňte, nevšiml jsem si.

pacient:

Nic se nestalo, pane doktore.

lékař:

Tak tedy klid na slámě, hodně tekutin zůstává a napíšu vám raději nemocenskou. Pro
jistotu. Abyste někoho neodkýchl z manéže.

pacient:

Děkuji mockrát, pane doktore.

lékař:

Za týden se mi přijďte ukázat. Nashledanou. Zapomněl jste si tu prostěradlo!

pacient:

Ach, kapesník, trousím je teď všude, děkuji vám. Tak nashledanou za týden!

Experti
první expert:

Čau, co děláš?

druhý expert:

Ahoj... Ále, potřebuju dopsat jednu definici a mám děsnej zásek.

první expert:

To máš blbý.

druhý expert:

Jak jinak bys řek unikátní?

první expert:

Jedinečný, nesrovnatelný, výjimečný...

druhý expert:

Aha, nesrovnatelné. Nesrovnatelné by asi šlo. A jak bys napsal jinak
interakce?

první expert:

Ježiš, nevím...

druhý expert:

Prosím!

první expert:

Vztah, kontakt, vzájemné působení...

druhý expert:

Vzájemné působení! Jasně! Jseš zlatej, člověče, já se nad tím mořím celej
den. Díky.

první expert:

Do kdy to máš mít?

druhý expert:

Do večera nejpozdějc. Hele, poslouchej, jak ti to zní. Máš vlastnosti
nesrovnatené s jakýmkoli mně známým člověkem. Naše vzájemné
působení je nesmírně pozitivní pro můj duševní rozvoj a tvá existence se
stává v mém životě naprosto nezastupitelnou. Co ty na to?

první expert:

Ty píšeš Lence?

druhý expert:

Jo.

první expert:

A nemoh bys jí prostě napsat, že ji miluješ?

druhý expert:

Co? Ty jo, já nevím. To je děsně složitý...

