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CHYTRÃ• Å½ENSKÃ•...
StÅ™eda, 31 Å™Ã-jen 2007

Následující text jste dost moÅ¾ná uÅ¾ nÄ›kteÅ™í Ä•etli - ale stejnÄ›, je to roztomilé, Å¾e? I kdyÅ¾ nápad má hodnÄ› "much",
se to asi takhle provést nejspí&scaron; nedalo, uÅ¾ jen ten vtip stojí za to . My tu vÄ›t&scaron;inou Å™e&scaron;íme samé
smutné záleÅ¾itosti, tak proÄ• si nepÅ™edstavit, Å¾e by to &scaron;lo vymyslet a provést s humorem? Tak, jak to po svém
rozvodu vyÅ™e&scaron;ila tato duchaplná dáma...

První den si sbalila v&scaron;echny osobní vÄ›ci do krabic a kufrÅ¯.
PÅ™í&scaron;tí den si zavolala stÄ›hováky, aby ji vÄ
odvezli. TÅ™etí den si naposledy sedla ke stolu v krásné jídelnÄ›, zapálila si svíÄ•ku, pustila si klidnou hudbu a pochutnala si
na kupÄ› krevetek, kaviáru a lahviÄ•ce vína. Po veÄ•eÅ™i naposledy nav&scaron;tívila kaÅ¾dý pokoj v domÄ› a do kaÅ¾dé tyÄ
záclonu vloÅ¾ila napÅ¯l snÄ›denou krevetu namoÄ•enou v kaviáru. Pak uklidila kuchyÅˆ a ode&scaron;la. Krátce nato se do
domu nastÄ›hoval její ex-manÅ¾el se svou novou pÅ™ítelkyní a byli velmi velmi &scaron;Å¥astní.
Po nÄ›kolika dnech zaÄ•
pomalu,ale nepÅ™íjemnÄ› páchnout. VyvÄ›trali, vyÄ•istili koberce, prohledli otvory, jestli tam není mrtvá my&scaron;. Nakonec
vymÄ›nili koberce, vymalovali, v&scaron;ude rozloÅ¾ili vonné vÄ›ciÄ•ky. Nic nepomohlo. PÅ™átelé je pÅ™estali
nav&scaron;tÄ›vovat, sluÅ¾ebná ode&scaron;la, opraváÅ™i odmítli pÅ™ijít do domu... Nezbývalo, neÅ¾ se prozatím odstÄ›hov
hotelu a snaÅ¾it se dÅ¯m co nejdÅ™íve prodat. Po mÄ›síci v&scaron;ak o dÅ¯m stále nikdo nemÄ›l zájem a odmítla s nimi
pracovat i realitní kanceláÅ™.
Tehdy mu bývalá manÅ¾elka zatelefonovala a ptala se, jak se daÅ™í. SoucitnÄ› vyslechla ság
smradlavém domu. PÅ™esto podotkla, Å¾e se jí po domÄ› velmi stýská, a byla by - výmÄ›nou za dÅ¯m - ochotna sníÅ¾it Ä•ást
kterou má podle rozvodového Å™ízení nárok. On si uvÄ›domil, Å¾e jeho bývalá Å¾ena neví, jak MOC ten dÅ¯m smrdí. Vycítil
pÅ™íleÅ¾itost a svolil jí ho prodat - i kdyÅ¾ za desetinu toho, jakou mÄ›l dÅ¯m pÅ¯vodnÄ› hodnotu. Ov&scaron;em za podmínk
podepí&scaron;e ve&scaron;keré papíry hned ten den. Å½ena souhlasila a bÄ›hem hodiny manÅ¾ela nav&scaron;tívil její
právník s podepsanými papíry.
Po týdnu s úsmÄ›vem na tváÅ™i sledovala stÄ›hováky, jak jim balí zaÅ™ízení... vÄ•etnÄ› tÄ›
záclonových tyÄ•í. (internetová poezie)
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