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Teď Španělé? (Ano.) 
Neuvěřitelné. 
Paraguay má teď 
novou televizi? (Ano.) 
Díky Mistryni. 
Jakou máte profesi? 
Podnikám v zemědělství. 
V zemědělství? (Ano.) 
Setba. (Dříve. Teď ne.) 
Ne? (Ne.) 
Teď spíte? 
Spíte. 
Ne? (Ano.) 
Dobrá, v důchodu. 
Ano. Už nepracujete. 
Jste v penzi? Ne. 
Ne, ne, ne. 
Ne v penzi? 
Požehnání Mistryně. 
A jdete do školy? 
(Ano.) Škola. 
Naučit se trochu anglicky? 
Musíte se učit anglicky. 
(Ano.) Angličtina je 
velmi mezinárodní. 
Je velmi jednoduchá 
pro komunikaci, 
všude po světě. 
Ano, ano. 
Ano, všude po světě, ano. 
Jsem překvapena. 
Já se učím španělsky expres. 
(Rychle.) Velmi rychle 
Zapomínám taky rychle. 
Taky rychle, velmi rychle. 
Rychleji než se učím. 
Třicet hodin, ano? 
Více, či méně. 
Z Paraguaje 
jsme jeli do Uruguaje, 
z Uruguaje do Madridu. 
Můj Bože! 
Hodně cestování? 
Ano. (Ano.) 
Jste hodně ospalý? 
Ospalý? Ospalý? 
Ne? Dobře, dobře. 
Děkuji vám mnohokrát 
(Děkuji Vám, Mistryně.) 
za novou televizi. 

Kanál? (Ano.) 
Nový kanál (Taky.) 
pro nás. 
Ano, ano, ano. 
Je nový, ne? 
Velmi dobře, velmi dobře. 
Ano, dívat se 
na televizi 
je snadné? (Ano.) 
Televize, nová? 
Nová, nová. Žádný problém. 
Ne? Snadné? (Ano.) 
Ano. Dobře. 
Jen lidi musí platit. 
Ano? Musí platit? 
(Ano.) Aha. 
Aby viděli. 
Je to moc drahé? 
Ne, ne, ne. 
V Paraguaji je to dost levné. 
Levné? Ano, levné. 
V Paraguaji 
je to taky drahé. 
Ano, ano, Paraguay, ano. 
Proto, že život je tam… 
(Těžký.) 
Není drahý. 
Ano. 
Život tam není 
moc snadný? 
Není moc snadný. 
Pro většinu lidí. 
Ano, pro většinu. 
(Ano, ano.) 
(Ano, ano, ano.) 
Lidé tam nemají moc peněz. 
Není tam práce… 
Není tam práce, ano. 
Ta je taky drahá. 
Ano, ano. To je pravda. 
Ne? Taky vám děkuji. 
Děkuji vám mnohokrát. 
Co tak dát si 
ještě veganské víno? 
Dala byste si ještě 
veganské víno? 
Přineste jednu lahev. 
Tu vypijeme, ano. 
Junior může pít. 
Bez alkoholu. 

Můžete ho vypít hodně. 
Pít hodně. (Neopijete se.) 
Neopijete se. 
Vezměte si nějaké veganské 
víno pro svého otce, matku, 
ano? Ano, 
a vezměte si nějaké jídlo. 
Co teď děláte 
ve vaší zemi 
za práci, profesi? 
Někteří pracují doma, 
dělají pro Mistryni… 
To je vše? (Letáky.) 
Ne práci? (Ne práci.) 
Žádné zaměstnání? 
(Jsou tam děti.) 
Je to univerzita. 
Vysoká škola? 
Střední škola nebo vysoká? 
Střední škola. 
On je starší? O jeden rok? 
Jeden rok. 
Dobrá. A to je vše, 
další děti už ne? Další už ne? 
Není další 
karma (odplata). 
Ale krásná 
karma (odplata), ano? 
Krásná karma (odplata), 
dobrá, ne? 
Já mám taky krásnou 
karmu (odplatu), 
haf, haf, haf, haf! 
Kvak, kvak. Papagáje. 
(Ptáci.) Ptáci. 
Lola a Lalo. 
Na Kostarice 
vysílají pořad 
jmenuje se „Lola a Lalo“, 
dva ptáci. 
Je hodně, hodně Lol 
a Lal, doma, 
přes den. 
„Mlčte, mámo, táto! 
Hermite, mlč!“ 
Ptáci jsou velmi, velmi, 
velmi aktivní. (Ano.) 
Velmi mladí, 
mají hodně energie. 
Jsou tady vitamíny, ořechy, 
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mandle, arašídy, 
hodně jídla, 
hodně energie. 
Jezte, prosím. 
Jezte něco, ano? 
(Dobrá.) Cokoli, 
vezměte si, co chcete. 
Už jste jedli? 
Dobrá. Jen vám chci 
něco říct. 
Včera jsme 
mluvili o psech, ano? 
A vzpomeňte si, že jsem vám  
vyprávěla o psech, 
kteří mají problémy? 
Než jste přijel, ano. 
Je to proto, 
že někdy si psy 
nějaká rodina 
koupí nebo je dostanou 
nebo něco, 
pak je vycvičí k lovu 
nebo aby z nich byli 
velmi nebezpeční hlídací psi, 
nebo něco takového. 
Nebo je neučí dobře. 
Proto se nechovají dobře, 
jak byste chtěli, 
protože byli trénovaní, 
aby nebyli moc dobří – 
aby byli špatní, nebezpeční 
nebo něco takového. 
Proto, když je 
už pak nechtějí, 
dají je do útulku 
a vy tam pak jdete  
a adoptujete je, 
a oni jsou takoví. 
Všichni ale budou 
zase po nějaké době 
dobří psi, pokud je 
znovu vytrénujete 
a budou velmi, 
velmi dobrými psy 
a budou velmi vděční. 
Všichni psi jsou dobří. 
Viděla jsem film, kde 
nějací lidé trénovali psy, 
aby spolu bojovali, 
znáte, psí zápasy? 

(Ano.) A sázeli se o peníze. 
Hrozné, hrozné. 
Oni to nechtěli, 
ale vycvičili je tak, 
aby se vzájemně kousali 
až do krve, 
až jeden z nich zemřel nebo  
oba zemřeli a pak 
je odhodili. 
A pak jeden z nich 
byl už taky vycvičen, 
aby poslouchal velitele, 
který se o něho staral 
a pak mu ten, 
co se o něho staral, řekl, 
aby kousnul člověka 
a on ho kousnul 
a ten zemřel. 
A pak, 
i když je to dobrý pes 
a adoptovaný 
jednou policistkou, 
ženou policistkou 
a ta ho má moc ráda, 
protože pokousal 
jednoho člověka k smrti, 
musí taky zemřít, 
je odsouzen k smrti. 
To mi skutečně láme srdce. 
Protože poté, 
co byl s tou policistkou, 
byl to velmi šťastný pes, 
prostě šťastný pes; 
nikomu neublížil 
a byl velmi dobrý. 
Ona ho milovala 
a chtěla si ho nechat, 
ale nemohla. 
Kvůli zákonu, 
víte? 
Když pes zabije člověka, 
musí v té oblasti zemřít. 
To bylo 
skutečně srdcervoucí. 
Nebyla to jeho chyba! 
Nebyla to chyba toho psa. 
Byl k tomu cvičen. Ano? 
Někdy adoptujete 
psa nebo kočku 
nebo něco, 

a oni byli vycvičeni, 
aby nebyli laskaví, 
proto, prosím, 
neodkládejte ho, 
neodkládejte ji, 
znovu je vycvičte 
nebo požádejte někoho, 
kdo má víc zkušeností 
v této oblasti, 
ve výcviku svéhlavého psa 
a po nějakém čase 
bude v pořádku. 
Budou vám vděční 
a pak to budou 
velmi, velmi dobří psi – 
loajální, věrní a milující. 
A nikdy nevíte, 
co vám přinesou. 
Štěstí, radost 
a hodně potěšení. 
Jako Lucky, 
když poprvé přišel, 
říkala jsem vám to, ano? 
Vrčel a chtěl kousat 
všechny psy, kteří se 
k jeho oblíbenému člověku 
přiblížili, a tím člověkem 
jsem náhodou byla já. 
Pak mě ale kousl do nohy, 
až tam byla díra, 
zůstala po jeho 
dvou zubech díra. 
A po tomto 
jsem mu řekla: „Ty víš, 
co to znamená, ano? 
Kohokoli bys tak 
mohl kousnout a pak  
kousneš mě, vidíš? 
Nechtěl jsi. 
Už to víc nedělej. 
To vše je rodina.“ 
A potom 
byl mnohem jemnější. 
Už nekousal 
žádné psy. 
Potom už to neudělal. 
Uvědomil si svoji chybu. 
Samozřejmě, byla to 
velmi drahá chyba, 
pro mě, víte? 
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Ano, mně to ale nevadilo. 
Nebolelo to moc. Chci říct, 
že to byla rychlá bolest. 
Pak jsem si na to dala nějaký 
krém, balzám a bylo to 
v pořádku. Nemusela jsem jít 
ani k lékaři, protože 
všichni psi 
jsou dobří psi, víte? 
Nemusíte se bát 
nějaké nemoci nebo něčeho. 
Oni jsou vegetariáni, 
mají vitamíny 
a mají všechno, 
aby jim rostla srst 
a jiskřily jim oči 
a měli čistý jazyk 
i sliny voní hezky, 
jako parfém. Je to pravda! 
Když jsou moji psi 
v nějakém pokoji, 
když odejdou 
na mnoho měsíců, 
dokonce i na rok, 
když se do té místnosti 
vrátíte, 
tak hezky to tam voní! 
Je tam cítit jejich pach, 
víte? Jejich sliny 
nebo co to tam je. 
Cítím své psy 
na míle daleko, víte. 
Voní tak hezky, 
tak hezky. 
Vy víte, že někteří psi 
nevoní moc hezky. (Ano.) 
Ano, ale oni voní 
velice hezky, tito psi. 
Někteří psi 
mají speciální kód 
k výcviku. 
Jako jste to 
viděli včera v televizi – 
viděli jsme to spolu. 
Já jsem to taky 
viděla poprvé. 
Myslela jsem si, že bude 
legrace, když to uvidíme 
spolu. Je víc příběhů, 
než jen tyto 2 nebo 3, 

které jsme viděli. 
A potom… Vzpomínáte si 
na psa, který nereaguje 
na nic, jen 
na „kuřata“? (Ano.) 
Ano, dobrá. 
Například, každý pes 
nebo ptáci, mají 
určité speciální kódy. 
Zkuste zjistit, které, 
pokud máte telepatii. 
Pokud ne, zeptejte se někoho, 
kdo má telepatii. 
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