
V týpí sedí dva členové kmene Apačů. Jeden je velký a druhý malý. Malý je syn velkého, ale velký není otec malého.
Jak je to možné?

To se rozletí dveře od saloonu  
a dovnitř vletí totálně nažhavenej Joe a řve:  
„Kerej zatracenej blázen natřel mýho koně nazeleno!?!”U baru se zvedne chlap, dva metry dvacet, 

ramena jak podstavec na pomník a ucedí: „Já, co má bejt?”„Ale... já se chtěl jenom zeptat, kdy ta barva uschne...” odpoví Joe.

Povídá v saloonu kovboj Bob Velké-
mu Jimovi: „Představ si, včera jsem 

narazil na indiány a hned mě chtěli skalpovat!”„A jak jsi jim to překazil?”
„Dal jsem jim tu svou paruku dobro-volně.”

V Arizoně se ptá kovboj starého ran-čera: „Prosím vás, když půjdu přes váš pozemek, stihnu vlak ve 14:30?”„Samozřejmě,” ujistí ho starý Arizo-ňan, „a když potkáte mé býky,  stihnete i ten ve 14:00!”

Vedou kovboje od soudu.

„Tak co jsi dostal?”

„Provaz!”

„Ber ho, bude dobrý na koně!”

Vinnetou vyjde ráno ze stanu, 
dostane ránu mezi oči a klesne 
k zemi. Za ním vyjde Old Sha-
tterhand. Dostane ránu mezi 

oči a také klesne k zemi.  
Po chvíli se oba probírají  

a Vinnetou praví: „Můj bílý bra-
tr také šlápl na hrábě?”

Dívají se dva indiáni za bělo-

chem, který jede na kole.

„Bílý muž je ale lenoch.  

Sedí, i když utíká.”

Indiáni se přijdou za šama-

nem zeptat, jestli bude tuhá 

zima. Šaman rozhodí kamín-

ky, podívá se na ně a řekne: 

„Nevím, Velký Manitou mlčí. 

Ale pro jistotu štípejte dříví.”

Tak indiáni odejdou, štípají 

dříví, ale za týden se přijdou 

zeptat znova. Šaman tedy 

zase rozhodí kamínky a po-

vídá: „Nevím, Velký Manitou 

stále mlčí. Ale pro jistotu 

štípejte dříví.”

Indiáni zase odejdou a ští-

pají dříví, ale šamanovi už je 

to blbý, a tak se jde zeptat 

na meteorologickou stanici, 

jaká ta zima bude. A tam mu 

odpoví: „My nevíme, ale asi 

pořádně tuhá. Indiáni už čtr-

náct dní štípají dříví.”

Vtipy a hádanky

Velký člen kmene Apačů je totiž indiánka - je to 

maminka malého.
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