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Å½enský jsou fakticky skvÄ›lá vÄ›c, ov&scaron;em kdyÅ¾ se na tebe nasrdínkuje ta tvoje, no jak to stvoÅ™ení jenom
slu&scaron;nÄ› nazvat, tak to nejni vopravdu, ale vopravdu Å¾ádná sranda. V poslední týden krásného a opravdu teplého
záÅ™í dorazil jeden maník z vedlej&scaron;ího okresu, vysoce vzdÄ›laný a erudovaný, m.j. také politik krajského formátu a
ukuli jsme oba spolu jakýsi malinký obchod.
Já jsem se slzou v oku (a on také) zavzpomínal na jeho bejvalou pÅ™ítelkyni Evu (je to holt jméno Å¾enský prvotního hÅ™
Chytli se spolu nÄ›kdy tak pÅ™ed pÄ›ti, &scaron;esti lety jaksi u krku a i jinde po tÄ›le, to se samozÅ™ejmÄ› stává.
Ov&scaron;em - ona poté, co byla "zhrzena", ukula opravdu neobvykle Ä•ábelský plán pomsty. Jen poslouchejte:
Jednoho dne z jeho telefonu rozeslala v&scaron;em jeho kontaktÅ¯m SMS s tím, Å¾e pan ing. vÄ•era tragicky a naprosto
nenadále zemÅ™el. PohÅ™eb se bude konat v obÅ™adní síni krematoria Teplice v ten a ten den a následující hodinu... Já
samozÅ™ejmÄ› taky hned poslal kondolenci, aspoÅˆ SMS, ona Å™ádnÄ› odvÄ›tila a v&scaron;echno jelo v pohodÄ› dál.
(Te
"mrtvej" pán samozÅ™ejmÄ› o niÄ•em nevÄ›dÄ›l, jeho telefon si prostÄ› pÅ¯jÄ•ila v jakési dÅ¯vÄ›rné chvíli ona.) S tím, Å¾e ho t
sebe. Tak v ten urÄ•enej den jsem skoÄ•il k holiÄ•i, nechal si taky vystÅ™íhat chlupy z nosu, obléknul jsem se do tmavého oblek
(rakvové hadry ov&scaron;em nevlastním), koupil kytku a táhnul si to do Teplic.
Bylo odpoledne, krematorium zavÅ™ené
a dav lidiÄ•ek pÅ™ed vchodem a nic. Å½ádné vyvÄ›&scaron;ené parte, nic, nic a nic. Pár se nás znalo, tak klábosíme, aÅ¾
nÄ›jakou chytrou hlavu napadlo zavolat na druhýho mobila, kterej taky vlastnil dotyÄ•nej pán.
A ejhle, on najednou vstal
z mrtvejch, hrozný a pÅ™í&scaron;erný dohadování, kerej vÅ¯l a podobnÄ›. No, tak to se mi zdálo jako opravdu blbej fór, s tímhl
já si moc nezaÄ•ínám, Ä•lovÄ›k prej nikdy neví... Ale stejnÄ›, ta Å¾enská, aÅ¥ uÅ¾ je jakákoliv, tak dokázala v&scaron;echno
naprosto perfektnÄ› utajit, tak dokonale, Å¾e nikdo nemÄ›l ani tu&scaron;ení, Å¾e jde o fabulaci...
Tak mu Å™íkám, vstal jsi
z hrobu, bude&scaron; dlouho Å¾iv. A budiÅ¾ mu to pÅ™áno. PozoruhodnÄ› na Å¾enský, na to plémÄ› hadí, leÄ• opravdu veli
krásný, nezanevÅ™el, Å™ekl bych, Å¾e právÄ› naopak. Franta Bou&scaron;ka P.S. Jo, taky jsem sly&scaron;el, Å¾e jeden m
na druhýho frajera nafingoval oznámení svatby, aby na&scaron;tval jeho partnerku, která pÅ™ed jistou dobou byla
partnerkou toho maníka. No prosím, to bych je&scaron;tÄ› docela bral. Ten maník mu navíc posílal domÅ¯ Ä•asto pohledy od
v&scaron;udy moÅ¾nÄ›, které zaÄ•ínaly &bdquo; Milý tatínku"... No, to uÅ¾ je dost hustý. Ale to v&scaron;echno jen jako varov
co mÅ¯Å¾e zpÅ¯sobit zhrzená Å¾enská a taky moÅ¾ná trochu malinko víc na&scaron;tvanej chlap.
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