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Skoro vÅ¡echny psychologickÃ© pÅ™Ã-ruÄ•ky radÃ- budoucÃ-m nekuÅ™Ã¡kÅ¯m, aby se za kaÅ¾dÃ½ mÄ›sÃ-c nekouÅ™enÃ
JakoÅ¾to dvoumÄ›sÃ-Ä•nÃ- a ryze praktickÃ¡ Ä•erstvÃ¡ nekuÅ™aÄ•ka jsem se odmÄ›nila a zakoupila jsem si novÃ½ vysavaÄ•
rozhodnutÃ- bylo praktickÃ© uÅ¾ jen z toho dÅ¯vodu, Å¾e ten mÅ¯j starÃ½ vysavaÄ• uÅ¾ dlouho nefungoval, a tak jen tiÅ¡e po
v koutku a prÃ¡Å¡ilo se na nÄ›j. OvÅ¡em pÅ™iÅ¡el jeho Ä•as a musela jsem se s nÃ-m rozlouÄ•it.
VÄ›doma si dÅ¯leÅ¾itosti recyklace jsem hledala Å™eÅ¡enÃ-, jak jej dopravit do nejbliÅ¾Å¡Ã- sbÄ›rny elektrospotÅ™ebiÄ•Å¯,
myÅ¡lenku, Å¾e bych ho tÃ¡hla na zÃ¡dech hlubokÃ½m lesem 6 km, jsem okamÅ¾itÄ› zavrhla. Jednak nejsem fyzicky ÃºplnÄ› f
jednak bych dozajista vypadala, jako blÃ¡zen, kdybych se vydala s vysavaÄ•em do lesa. Tehdy jsem si vzpomnÄ›la na
velkorysÃ¡ slova mÃ© paranoidnÃ- sousedky, kterÃ¡ mi kdysi v zÃ¡chvatu bohabojnosti nabÃ-dla neziÅ¡tnou pomoc a poprosila
jsem ji, zda by ten vysavaÄ• do sbÄ›rny neodvezla.
AÄ• zdÃ¡nlivÄ› velmi nevinnÃ¡ prosba ovÅ¡em odstartovala sÃ©rii neÅ¡Å¥astnÃ½ch udÃ¡lostÃ- a tentokrÃ¡t jsem v tom byla
opravdu ÃºplnÄ› nevinnÄ›. ParanoidnÃ- sousedka byla kupodivu velmi vstÅ™Ã-cnÃ¡, ovÅ¡em kdyÅ¾ zahlÃ©dla zaprÃ¡Å¡enÃ½
designovÃ½ spotÅ™ebiÄ•, rozhodla se pÅ™esvÄ›dÄ•it na vlastnÃ- kÅ¯Å¾i o tom, zda jsem jÃ- nÃ¡hodou nezalhala. MÄ› nenap
nÃ¡hodou, abych ji od toho Ãºmyslu odradila, protoÅ¾e jsem si byla jista, Å¾e na to pÅ™ijde sama velmi zÃ¡hy, ovÅ¡em netuÅ¡i
jsem, jakÃ© to bude mÃ-t nÃ¡sledky. NaÅ¡e terasy jsou oddÄ›lenÃ© vysokÃ½m Å¾ivÃ½m plotem, a tak jsem nebyla vizuÃ¡lnÄ›
pÅ™Ã-tomna u oÅ¾ivovacÃ-ho experimentu mrtvÃ©ho spotÅ™ebiÄ•e, ovÅ¡em akustickÃ© projevy samozvanÃ© opravÃ¡Å™ky
vysavaÄ•Å¯ se nedaly pÅ™eslechnout ani nÃ¡hodou. NejdÅ™Ã-v jej zapojila do zÃ¡suvky, pro kontrolu savosti. Aby se pÅ™esvÄ
zda nenÃ- problÃ©m v ucpanÃ©m filtru, za chodu jej odÅ¡roubovala. Tu vysavaÄ• Å¡kytnul a obsah nÃ¡dobky na prach sousedce
plivnul do obliÄ•eje. Elektro doktorka se nenechala odradit a pokraÄ•ovala v operaci. TentokrÃ¡t si vzala na chirurgickÃ½
zÃ¡krok tÅ™iceticentimetrovÃ½ steakovÃ½ nÅ¯Å¾, aby â€žpoÅ¡telovalaâ€œ nÄ›co v motoru. ÄŒlovÄ›k by si pomyslel, Å¾e pÄ
Å¡Å¥astnÃ© manÅ¾elstvÃ- s elektrikÃ¡Å™em je dostateÄ•nÄ› dlouhÃ¡ doba na to, aby Ä•lovÄ›k vÄ›dÄ›l, Å¾e do motoru pod pr
nestrkÃ¡ nÅ¯Å¾, ale mnÄ› samozÅ™ejmÄ› nepÅ™Ã-sluÅ¡Ã-, abych nÄ›koho pouÄ•ovala a mimo to jsem to pÅ™es plot ani vidÄ
SamozvanÃ½ vysavaÄ•ovÃ½ chirurg asi vÄ›dÄ›la, co dÄ›lÃ¡, protoÅ¾e jako zÃ¡zrakem nedostala rÃ¡nu, jen si pÅ™eÅ¥ala Å¡la
palci a omdlela. Do toho pÅ™ibÄ›hla sousedÄ•ina dcera a nekontrolovatelnÃ½m Å™evem probrala svou matku k Å¾ivotu. KdyÅ
elektro inÅ¾enÃ½rka probrala z bezvÄ›domÃ-, stalo se to, co by se dalo oÄ•ekÃ¡vat, dodateÄ•nÄ› dostala elektrickou rÃ¡nu a
omdlela znovu. Tu pÅ™ibÄ›hl na pomoc i sousedÄ•in manÅ¾el, kterÃ½ z balkonu zahlÃ©dl pouze bezvlÃ¡dnou manÅ¾elkou s
prachem a koÄ•iÄ•Ã-mi chlupy v obliÄ•eji, jedna ruka jÃ- krvÃ¡cela, vedle leÅ¾el nÅ¯Å¾ a na prvnÃ- pohled by se mohlo zdÃ¡t, Å
doÅ¡lo k nÄ›jakÃ©mu straÅ¡nÃ©mu zloÄ•inu. Jejich milovanÃ¡ dcera pouze nekontrolovatelnÄ› kÅ™iÄ•ela, takÅ¾e z nÃ- nebylo
dostat, co se vlastnÄ› stalo. NaÄ•eÅ¾ duchapÅ™Ã-tomnÃ¡ hlava rodiny zavolala zÃ¡chranku, policii a pro jistotu i hasiÄ•e. Po nÄ
dobÄ› se hobby opravÃ¡Å™ka vysavaÄ•Å¯ probrala, a kdyÅ¾ zjistila, Å¾e k nim domÅ¯ mÃ-Å™Ã- celÃ½ zÃ¡chrannÃ½ sbor, jej
vÃ½jezd budou muset zaplatit, omdlela jeÅ¡tÄ› jednou, do tÅ™etice. Nakonec se nic tak hroznÃ©ho nestalo. Oprava
neopravitelnÃ©ho vysavaÄ•e stÃ¡la sousedku Ä•tyÅ™i stehy a troÅ¡ku rozÄ•epÃ½Å™enou kÅ¡tici. KdyÅ¾ jsem ji po pÃ¡r dnech
poÅ¡tovnÃ-ch schrÃ¡nek a zeptala se, zda se jÃ- podaÅ™ilo ten vysavaÄ• opravit, Å¡karedÄ› se na mÄ› podÃ-vala a ukÃ¡zala m
prostÅ™ednÃ-Ä•ek. JÃ¡ vÅ¯bec nechÃ¡pu proÄ•, kdyÅ¾ jsem v tom zcela nevinnÄ›.
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