
Nedávno se objevily zprávy, 

že do Prahy se opět stahují 

podezřelé živly. Informo-

vaný čtenář ví, že se tento 

úkaz stal již pravidelným 

fenoménem jarních dnů. 

Od roku 2006 lze v průběhu 

března a dubna pozorovat 

zvýšenou aktivitu pražské-

ho podsvětí. Není nám sice 

znám důvod a cíl této aktivi-

ty, nicméně podařilo se nám 

zjistit několik podrobností. 

Náš zdroj, který si přeje zů-

stat v anonymitě, potvrdil 

informaci, že místem letoš-

ního úvodního srocení bude 

Kulturní dům Barikádníků 

v pražských Strašnicích. 

V tamních prostorách se 

má 15. března ve večerních 

hodinách sejít společnost, 

s kterou není radno si za-

hrávat. „Běžní občané mo-

hou zůstat v klidu. V našich 

řadách panují přísná morál-

ní pravidla, která nedovolu-

jí naší věci vyjít na světlo,“ 

uvedl dále zdroj. 

O tom, co je ta jejich věc, či 

jaká motivace je vede k ta-

kovému nasazení, můžeme 

pouze spekulovat…

Juanita a BonoFido 
si to zase rozdávali!
Dvě sokyně se opět 

neudržely na uzdě 

a na VIP vernisáži 

v galerii U Kocourů 

se do sebe pustily. 

Kdyby alespoň uměly 

mířit. Takhle to ako-

rát skončilo skonem 

několika přihlížejí-

cích. Juanitin muž 

poté prohlásil: „Mám 

pro ni pochopení. Je 

to bestie!“

Rozchod s partnerkou!
Díky nadprůměrné-

mu vytížení se pan-

krácký boss rozešel 

se svojí dlouholetou 

přítelkyní. Důvodem 

ke změně prý byla 

nověseobjevivší kon-

kurence. Carlos prý 

dlouho neváhal a vy-

měnil svoji pětapade-

sátku za ještě nepou-

žitou sedmičku.

Zpropadené 
drogy. Odrazí 
se Tij´n ze dna?
Jako nekonečný pří-

běh již vypadá život 

Tij´na. Natřikrát se 

dostával ze své závis-

losti, ale vždy byl sta-

žen zpátky. Začínal 

na whisky a skončil 

na žužu. Dnes říká: 

„Vím, že je to slabost. 

Cítím, že mě to bere 

kus já, ale nemohu si 

pomoci.“

1           Vraždi s elegancí a dů-

vtipem - každá oběť si 

zaslouží důstojný a dobro-

družný odchod.

2 Považuj si oběti své. 

I po jejím skonu jí vě-

nuj náležitou péči - vždy je 

poblíž nějaká cukrárna.

3Štěstí přeje informo-

vaným - mafi ánské 

fórum, Google, Facebook, 

fotogalerie a podobné vy-

moženosti přijdou vhod. 

Neužívej však informa-

ce metodou nečestnou 

a s  omertou neslučitelnou.

4Respektuj civilní život 

své oběti! Ne každý šéf 

nebo učitelka je nadšeným 

mafi ánským příznivcem.

5Člověk je bytost úplat-

ná a přirozeně podlá 

- většina kamarádů nebo 

členů rodiny tvou oběť 

ráda práskne a dodá ti in-

formace, případně zpro-

středkuje smrtelné setkání.

6Levá rukavička v noci 

pod polštářem přináší 

pocit bezpečí a krásné sny.

7Ač je to neuvěřitelné, 

existují i lidé, kteří pro 

mafi ánské aktivity nemají 

pochopení. Nech je v jejich 

nudném světě. Mohou být 

nanejvýš nepohodlnými 

svědky vraždy.

8Na prvním místě vždy 

bezpečnost měj! Ni ze 

žalu nad skonem svým, 

tragické činy nekonej. 

9Svého vraha v úctě měj 

a nemsti se. Není to 

jeho volba, že ses mu do 

spárů dostal právě ty. 

10Teď neboj se, po-

padni kvér a hurá 

do akce! Však na paměti 

stále měj, že je to vše jen 

hra – sice pekelná, ale 

andělsky by se měli bavit 

všichni! 

Neřesti v podsvětí aneb i mafi áni mají své dny...
ZE SPOLECNOSTI  

MAFIÁNSKÉ 

DESATERO

mafie.podsveti.cz
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Vecerní ticho
Podsvetí se znovu probouzí!ˇ
MAFIE SE STAHUJE DO STRAŠNIC • SCHYLUJE SE K VELKÉMU JEDNÁNÍ V RUKAVICKÁCHˇ
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Na pánvi dozlatova 

orestujeme tři kousky 

šibalského úsměvu, 

zalijeme jej šálkem 

cynismu a necháme 

pořádně vyšumět. 

Mezitím nařízneme 

plátek libové prorad-

nosti a posypeme ji 

sprškou nejapných 

narážek. Do vzniklé 

kapsy vložíme ule-

želé klidné spaní. 

Okraje sepneme pá-

rátkem, osolíme a na 

rozžhaveném šarmu 

jej zprudka opékáme 

po dobu tří úderů. 

Jako přílohu do-

poručujeme ga-

lantnost, případně 

důvtip. Podáváme 

spolu se sklenkou 

třiadvacítky, ráže 

třicet šest. 

Husarský kousek 
M. Corleona
„Můj třetí úkol byla specialit-

ka. Už žádní gymnazisté, ale 

karta s mimořádnou fasádou 

- Škola: Vozovna Vokovice. 

Efekt rybího oka mobilních 

rádobyfotoaparátů i tento-

krát sehrál své, oteklá dáma 

na fotce byla nakonec štíh-

lá a velice sympatická paní 

za palubní deskou tramvaje 

č. 26, spoje, který navždy pro-

slavila Žižkovská romance 

kapely Traband a který vy-

jíždí z vozovny, o níž zpívala 

Zuzana Navarová. Zavolal 

jsem si na výpravnu a zjistil, 

že ten správnej vlak "směr 

nákladový nádraží" vyjíždí 

v 15.37. Slavná linka, zná-

má vozovna, za chvíli to jede 

a ještě poblíž bydlí stará zná-

má mafi ánská tvář, co jsem jí 

už jednou zval, aby se přišla 

podívat na mord, a  zabila 

mě. Risknul jsem to i podruhý 

a vymyslel fígl, při němž mi 

Apolena pohlídá kolo (ztra-

til jsem zámek), já postavím 

na koleje popelnici a až paní 

řídící vyjde z kabiny, bude 

po všem. No jó, ale dvacítka 

měla zpoždění a tramvaje 

jely kousek za sebou. Popel-

nice tak zůstala, kde byla, 

a já instruoval Apolenu, ať 

nastoupí dozadu s mým ko-

lem (což se nesmí a správ-

nej tramvaják proto vyleze 

a dojde si pro bajkera, aby 

ho vyhodil). Ani to nevyšlo, 

paní Eva, matka přinejmen-

ším jednoho skauta, má pro 

mládež pochopení, i když se 

chce vézt po Evropské dolů 

tramvají i s kolem, a tak ji 

Apolena z kabiny nedostala. 

Váhal jsem proto chvíli, pak 

jsem zkontroloval pozici jis-

ticí páčky u dveří do kabiny, 

porovnal se stavem v zad-

ním voze a rozhodl se jed-

nat. Šlo to překvapivě hlad-

ce, tramvaj musela dojet až 

do vozovny na autopilota.“

Memoáry J. Z.
„Mé jméno je J. Z. A jak jsem 

zemřel? Bylo to… v žaludku 

jsem měl zvláštní pocit. Chtěl 

jsem ze školy vylézt oknem, 

ale nakonec jsem šel hlavním 

vchodem. Otevřu dveře školy, 

koukám doprava, koukám do-

leva, stojí tam několik lidí, ale 

myslel jsem, že jsou od nás ze 

školy. Ve vzduchu cítím špat-

ný nádech, přemýšlím, zda 

vyběhnout ze školy a utíkat 

pryč, ale neudělám to. Mís-

to toho udělám krok vpřed, 

ven ze dveří. Dříve, než jsem 

stačil zareagovat, mě dostala 

se svým vražedným nástro-

jem. Byla naprosto nelítostná 

a krutá. Nebyl ani čas zjis-

tit, co se děje, a  už jsem byl 

mrtvý. Opravdu profesionální 

vražda, klobouk dolů... Někdo 

musí umřít mezi prvními.“

1. cást
Hukot řeky, posílené masou tajícího sněhu, 

probudil muže spícího pod nízkým stro-

pem ve výklenku malé jeskyně. V mihota-

vém světle petrolejových lamp se zaleskly 

oči psa, černého jak uhel, jenž poctivě hlí-

dal svého pána. Muž se převalil na pryčně 

a podrbal ho za ušima. „Dneska bychom 

tu měli uklidit, brzy tu budeme mít nával. 

Kdyby to takhle bylo alespoň pořád. Člo-

věk si zvykne na lidi, jenže za měsíc přijde 

poslední a co pak… Samota.“ Muž, jehož 

jediným stálým společníkem byl jeho pes, 

se zvedl z postele a sklonil se ke keramické 

míse stojící vedle. Vyklepal úlomky kostí na 

kamennou zem a pronesl směrem ke svému 

příteli: „Ty už nebudeš? Ani se Ti nedivím.“ 

Muž odtáhl nos od páchnoucí misky, po-

ložil ji zpět a poté povzbudivě dodal: „Jen 

vydrž. Zítra už to bude lepší.“ 

Pes odběhl od neustlaného lůžka a od-

někud přitáhl kus dřeva. Na první pohled 

něco na přílož, ale ve skutečnosti plesnivý 

list vesla, odlomený od dříku. Poté co muž 

rozeznal jednu z mála věcí, které tady dole 

připomínají civilizaci, řekl nešťastně: „Kéž-

by konečně opadla voda a dalo se dostat na 

druhý břeh. Na chvíli bych snad mohl ven. 

Na čerstvý vzduch. Na světlo. A sehnat nové 

veslo. Jinak nevím, co budu zítra dělat…“

V následujícím měsíci če-

kejme převážně zataženo 

a to zejména nad Prahou. 

Teploty místy až pod bo-

dem mrazu. 

Občas se někde pro-

valí potoky krve 

a slunce tak ozáří 

první jarní skalpy. 

Bio předpověď bude 

na stupni 16, tedy 

extrémní zátěž. 

PŘÍBĚH NA POKRAČOVÁNÍ

Nekonečné čekání za 
hukotu temné vody

RECEPT: Italské plátky plněné šarmem (3 porce)
Délka přípravy: ***

Náročnost: **

To byla vrazda, napsaliˇ

ˇ
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BERAN 
(21.3. - 20.4.)

Je o Vás 

o b e c n ě 

známo, že 

jste tvrdo-

hlaví. Prav-

děpodobně tedy budete 

vytrvale zkoušet štěstí 

až do úplného vyčerpá-

ní – což je chvíle na kte-

rou někdo trpělivě čeká. 

Nedejte mu příležitost. 

Také nehrajte populár-

ní hru „Berany berany 

duc“  –  znamenalo by to 

pro Vás jistý konec.

BÝK 
(21.4. - 21.5.)

Síla je Vaší 

v e l k o u 

předností, 

avšak v ná-

sledujících 

dnech ji vůbec nebudete 

potřebovat. Opěrný bod 

pro Vaši existenci najde-

te v nenápadnosti a snaze 

splynout s okolím. Nebýt 

odlišní se Vám vyplatí 

především v následují-

cích dvou týdnech. Lep-

šími částmi dne pro vás 

budou dopoledne.

BLÍŽENCI 
(22.5. - 21.6.)

Pocit roz-

polcenosti 

Vás jímá 

často a neji-

nak tomu 

bude i v následujících 

dnech. Budete-li mít do-

jem, že Vás celý měsíc 

kdosi sleduje, bude tomu 

pravděpodobně tak. Ne-

nechte se však zastrašit 

a zahajte protiútok. Vští-

píte-li někomu stejné myš-

lenky, uleví se Vám… po-

kračování už je jen na Vás.

RAK 
(22.6. - 22.7.)

V následují-

cím období 

se Vám vy-

platí nejen 

chodit po-

zpátku, ale i koukat za roh, 

tiše vyčkávat skryti a pak 

překvapit nepřítele. Ne-

útočte však svými nemi-

losrdnými klepety – byli 

byste nápadní. A navíc 

i z nepřítele se může stát 

přítel a spojenec. Vyhýbej-

te se podzemním doprav-

ním prostředkům.

LEV 
(23.7. - 22.8.)

Příroda vás 

předurčila 

k lovu, vy-

užijte toho 

a překvapte 

svou kořist ve chvíli, kdy 

to čeká nejméně. Budete-

li ostražití, budete úspěš-

ní. Myslete však na to, 

že začíná lovecká sezóna 

a Vy se tak můžete snadno 

stát něčí kořistí… Vaším 

šťastným dnem je čtvrtek. 

Naopak v neděli raději ne-

opouštějte své útočiště.

PANNA
(23.8. - 22.9.)

N a s a ď t e 

svůj nevin-

ný výraz, 

leccos Vám 

pod jeho 

rouškou projde. Ale pa-

matujte na to, že každý 

skutek je po zásluze od-

měněn. Jak? To už záleží 

jen na Vás… Vyhovovat 

Vám bude šero. Avšak 

i ve dne se dobře skry-

jete pod záminkou dob-

rých skutků. Dodržujte 

pitný režim.

VÁHY 
(23.9. - 23.10.)

Z n am e n í 

s p r a v e -

d l n o s t i , 

k t e r o u 

rádi be-

rete do svých rukou. 

Zvažte však své mož-

nosti. Misky vah ne-

ošálíte. Kdo jiný než 

Vy ví lépe, že všechny 

skutky mají svá pro 

a proti. Zvýšte svoji 

bystrost zejména na 

kulturních a spole-

čenských akcích.

ŠTÍR 
(24.10. - 22.11.)

Kladete si 

vysoké cíle 

a jdete tvr-

dohlavě za 

nimi. Sami 

ale víte, že se to nemusí 

vyplatit. Zvolněte, plá-

nujte s rozvahou a pa-

matujte, že Vaše zbraň se 

dá použít i jako obrana. 

Buďte pohotoví, zmatete 

tak nepřítele a získáte 

čas na Vaše plány. Ne-

létejte, držte se u vody, 

tam je Vám dobře.

STRELEC 
(23.11. - 21.12.)

Kdo jiný 

než střelec 

by měl mít 

z následu-

jících dní 

radost. I hvězdy jsou 

Vám nakloněny. 

Nestřílejte proto slepě 

do davu. Právě Vy jste 

předurčeni k tomu, tre-

fi t se hned na poprvé. 

Využijte toho a nemiňte 

svůj cíl. Nenoste na sobě 

oranžovou barvu, při-

neslo by Vám to smůlu.

KOZOROH 
(22.12. - 20.1.)

Již delší 

dobu máte 

s někým 

nevyříze-

né účty, 

již dlouho Vás svrbí 

v kapse pravá bílá ruka-

vička… Nebojte se, již 

v blízké době se ukáže, 

kdo se před Vámi skrý-

vá. Již brzy přijde čas 

odplaty. Vyvarujte se 

nadměrné konzumaci 

zelí, zvláště v druhé po-

lovině tohoto měsíce. 

VODNÁR 
(21.1. - 20.2.)

Jdete do 

všeho po 

hlavě. Jste 

hráči. Tak to 

má být. Pa-

matujte ale na to, že karty 

tentokrát míchá osud a ne 

Váš švindlující spoluhráč. 

Je jen na Vás jak budete 

hrát. Nenechte se obala-

mutit vidinou snadné vý-

hry – Vy máte navíc. Na 

kolik? To se brzy ukáže… 

předveďte ostatním své 

skryté schopnosti.

RYBY 
(21.2. - 20.3.)

V podsvě-

tí se cítíte 

jako ryba 

ve vodě, 

mělo by se 

Vám tedy víc než dařit. 

Nenechte se ale ukolé-

bat kladným postojem 

hvězd. Ozve-li se Vám 

dobrý přítel, kterého 

jste dlouho neviděli, 

pravděpodobně Vás to 

mile potěší. Ale pozvá-

ní: „Pojď na ryby,“ ra-

ději odmítněte.

2. cást

Muž odhodil plesnivé dře-

vo do rohu se zaprášeným 

ohništěm a malou lavičkou 

pokrytou pavučinou. „Po-

věz mi, kdy naposled jsme tu 

někoho měli? Snad tehdy na 

podzim, jak jsem si při ve-

čeři zlomil zub. Od příště si 

budu dávat větší pozor. Ne-

věřil bych, co všechno se dá 

v mase v dnešní době najít.“ 

Pes vzhlédl od „jídla“ a na 

chvíli se zahleděl pánovi do 

očí. Pak sevřel svoji snídani 

mezi tesáky a jediným sko-

kem se přenesl do nohou 

pomalu chladnoucí poste-

le. „Kdyby nebylo Tebe, asi 

bych se zbláznil,“ přemýšlel 

muž nahlas, zatímco čis-

til psí klec. „Jen škoda, že 

o Tobě všichni mluví tak 

špatně. Jako bys byl nějaká 

nestvůra, či co.“ 

Cestou od klece, okolo krku 

špinavý hadr a v jedné ruce 

lampu, uchopil muž koš s od-

padky a vydal se k řece. Na-

učeným pohybem vysypal do 

řeky odpad, který unášen dra-

vým proudem v mžiku zmizel 

do tmy. Hadr vymáchal a sám 

si opláchl tváře. „Není to tak 

zlé. Myslím, že do zítra vody 

ubude a půjde překonat,“ za-

křičel muž přes rameno, sna-

žíce se přehlušit vodní tok…

MAFIÁNSKÝ HOROSKOP NA BREZEN

Nekonečné čekání za hukotu temné vody
PŘÍBĚH NA POKRAČOVÁNÍ

Toužíte zjistit, co Vás čeká a nemine v následujícím měsíci? Již za pár okamžiků se 
pro Vás může leccos změnit. Zvítězíte Vy nad svou obětí nebo naopak podlehnete 
svému lovci? Neváhejte a čtěte, jak jsou vám hvězdy nakloněny…

Přisedne si mafi án ke stolu, kde sedí bohatý 

podnikatel. Podnikatel se na mafi ána pohrdavě podívá 

a začne křičet: „Vystřel! Nechci sedět u jednoho stolu 

s mafi ánem!“ Mafi án se zamyslí a ozve se výstřel…

Kolik Mafi ánů je třeba pro výměnu jedné žárovky?

Tři - Jeden vyšroubuje, druhý hlídá a třetí zabije svědky.

ˇ

ˇ
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3. cást
Po snídani, sestávající se ze zbytků od ve-

čeře, doplnil muž olej do lamp a rozmýšlel, 

co dál. Loď je v pořádku, jen to veslo ho 

nyní trápilo. Nasušeného masa má také ješ-

tě dost, přičemž celý měsíc teď bude záso-

ben čerstvým. Šéf už se o něj dávno nestará 

a zaplaceno dostává bohatě od těch, co při-

cházejí. „Vstávej lenochu, jdeme se projít!“ 

zavelel nakonec. Pozhasínal všechny lampy 

až na jednu, kterou si vzal s sebou. Vlastně 

ji ani nepotřeboval, protože tudy prošel již 

nespočetněkrát, ale připomínala mu civili-

zaci. Litoval trochu, že tuhle práci vzal, ale 

vždy si našel dostatek důvodů, které pod-

pořily jeho rozhodnutí.

Jedním z nich byla i Kniha. Všechno je 

tam zapsané. Až někdy v budoucnu nebu-

de jeho služeb potřeba a vrátí se na svět, 

objasní všechny omyly vědy. Atlantis, 

Gíza, Kennedy a další… Kdyby tak věděli, 

kolikrát se mu do rukou dostaly důkazy, 

a k jeho uším svědectví, jasně popírající 

civilizační dogmata…

Pedrito: Stal se mi strašný 

trapas. Byl jsem sám doma 

a rozhodl jsem se proto vy-

leštit si svůj arzenál. Jenže 

zrovna když jsem byl v nej-

lepším – u své oblíbené 

chromované sedmapůlky! 

– vrátila se naše rodinná 

pramáti. Nenapadlo mě nic 

lepšího než mého miláč-

ka schovat pod peřinu. To 

jsem ale neměl dělat. Pra-

máti Eva dostala povídací 

náladu a jala se mě sezna-

movat s novými šplechty 

z okolí, přičemž se usadila 

právě na postel a tedy i na 

peřinu… Nemohl jsem 

tomu zabránit. Seběhlo se 

to moc rychle. Pramáti svoji 

zadnicí odjistila kohoutek 

a vystřelila, kulka se odra-

zila od pelesti a zamířila si 

to ke stropu, kde odpálila 

křišťálový lustr, který se 

s patřičným řinčením snesl 

k zemi, právě do místa, kde 

si hrála má mladší sestra se 

svým psíkem a jeho píska-

cí hračkou. Za žalostného 

pískotu byl gumový dráček 

pohřben pod křišťál a já se 

propadal hanbou…

„Tygr, mírně meta-

listická čajovna, se 

dnes stala ještě nebez-

pečnějším místem, než 

obvykle bývá. Cheater 

se kolem sebe ohlížel 

již cestou do čajovny. 

Sednul si ke stolu nej-

dál od dveří. Naštěstí 

tu nebyl nikdo pode-

zřelý. Najednou ho 

jeho kamarád, který 

zrovna dělal čajovní-

ka, upozornil na dvě 

dámy, které se blížily. 

Cheaterovi se rozbu-

šilo srdce. Tyhle dvě 

už potkal na srazu 

všech mafi ánů. Že by 

šly po něm?

Cheaterovy oba-

vy nebyly na místě. 

Plankton a Anča sem 

přišly pouze strávit 

odpoledne mimo ruch 

velkoměsta. Ovšem 

vše se neočekávaně 

zvrtlo.

Po pár doptání na-

šla cestu do Čajové-

ho Klubu Tygr i Ivet 

s kamarádkou. Ivet 

si moc pochvalovala 

zrcadlo visící naproti 

ní - výhoda. Kama-

rádka jí upozornila, 

že už vidí její oběť. 

Ivet jde na věc s na-

bitou zbraní. Když tu 

najednou cítí cosi na 

svém krku.

Cheater se totiž na 

chvíli vzdálil. On to-

tiž zpozoroval svojí 

oběť taky. Nebyl si jist, 

tak se uchýlil k malé 

lsti. Požádal svého 

kamaráda čajovní-

ka, aby zjistil, jak se 

nově příchozí zákaz-

níci jmenují. Arcanus 

odešel a při objed-

návce vodní dýmky se 

nic netušících slečen 

zeptal, zda jim bylo 

18 a mohl-li by vidět 

nějaký doklad. JE TO 

ONA! Vypadalo to 

jednoduše. Cheater 

vytáhl dýku z rukávu 

a vrátil se do hlavní 

místnosti. Ale tady už 

tekla krev. Cheaterova 

oběť stála nad Plank-

tonem. Plankton leže-

la v tratolišti krve, už 

nedýchala. Její nic ne-

tušící vražedkyně Ivet 

měla škodolibý výraz 

ve tváři. Ne dlouho. 

Cheaterova ruka dr-

žící dýku pomalu na-

šla správné místo na 

krku... a udeřila. Vý-

raz Ivet se rychle mě-

nil. Úšklebek vystří-

dalo překvapení, to 

zmizelo také a posled-

ní, co mohl náhodný 

kolemjdoucí vidět, 

byla prázdná čajovna 

a dvě nehybně ležící 

těla s nepřítomným 

výrazem a s červeným 

závojem kolem sebe. 

Smutný konec krásné-

ho dne v radotínském 

Tygrovi... “ 

Neuvěřitelné příběhy

To není fi kce, to byla realita

Nekonečné čekání za 
hukotu temné vody

PŘÍBĚH NA POKRAČOVÁNÍ

Skon gumového drácka

TRAPAS TÝDNE

Mafi e si najala nového účetního, který byl hluchoněmý. 

Po čase zmizelo z účtu 500 000,- USD. Mafi ánský boss si 

nechal zavolat účetního a tlumočníka do znakové řeči, 

který zprostředkoval tento rozhovor:

Boss: „Kde jsou peníze?“

Účetní: „Nevím, nemám je.“

Tlumočník: „Neví, nemá je.“

Boss: „Okamžitě mi pověz, kde máš ty peníze, 

nebo tě zastřelím!“

Tlumočník: „Okamžitě mu pověz, kde máš ty peníze, 

nebo tě zastřelí.“

Účetní: „Nevím, nemám je.“

Tlumočník: „Neví, nemá je.“

Mafi ánský boss vyndá pistoli a namíří ji na účetního.

Boss: „Pověz, kde máš ty peníze, nebo tě hned teď 

zastřelím!“

Tlumočník: „Pověz, kde máš ty peníze, nebo tě hned 

teď zastřelí.“

Účetní: „Jsou zakopané pod jabloní v mé zahradě.“

Tlumočník: „Neví, nemá je.“

Mafi ánský účetní
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