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Rozprávajú  sa  Američan, Rus a Slovák o tom, kto čo dostal na Vianoce. Američan hovorí: Rozprávajú  sa  Američan, Rus a Slovák o tom, kto čo dostal na Vianoce. Američan hovorí: 
- Vidíte toho červeného Mustanga?- Vidíte toho červeného Mustanga?
Ostatní: Áno pekný kúsok.Ostatní: Áno pekný kúsok.
- Tak toho som dostal na Vianoce.- Tak toho som dostal na Vianoce.
Rus hovorí:Rus hovorí:
- A vidíte to žlté Porsche? Tak to som pre zmenu dostal na Vianoce ja.- A vidíte to žlté Porsche? Tak to som pre zmenu dostal na Vianoce ja.
Ostatní: Tiež pekné.Ostatní: Tiež pekné.
No a Slovák hovorí:No a Slovák hovorí:
- Vidíte tam to modré Maserati.- Vidíte tam to modré Maserati.
Ostatní: Tak to je paráda, skutočne nádherné.Ostatní: Tak to je paráda, skutočne nádherné.
(Tajnička)(Tajnička)
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