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Príde muž do obchodu a potrebuje vybrať pre manželku vianočný darček. Zastaví predavačku a pýta sa jej:Príde muž do obchodu a potrebuje vybrať pre manželku vianočný darček. Zastaví predavačku a pýta sa jej:
- Neviete mi poradiť niečo lacné pre manželku?- Neviete mi poradiť niečo lacné pre manželku?
 Predavačka mu ochotne ukazuje jeden kúsok za druhým, ale muž si stále nevie vybrať a všetko sa mu zdá  Predavačka mu ochotne ukazuje jeden kúsok za druhým, ale muž si stále nevie vybrať a všetko sa mu zdá 
veľmi drahé. Keď to už trvá dlhšiu dobu a predavačke už dochádza trpezlivosť, muž sa jej znovu pýta:veľmi drahé. Keď to už trvá dlhšiu dobu a predavačke už dochádza trpezlivosť, muž sa jej znovu pýta:
- A vy, keby ste boli mojou ženou, čo by ste si želali?- A vy, keby ste boli mojou ženou, čo by ste si želali?
Predavačka sa na neho pozrie a hovorí mu:Predavačka sa na neho pozrie a hovorí mu:
(Tajnička)(Tajnička)
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