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Å½IVOT A LÃ•SKY JEDNÃ‰ ÄŽÃ•BLICE
StÅ™eda, 23 bÅ™ezen 2016

PÅ¯vodnÄ› jsem mÄ›la pÅ™ipraveno povídání o dÄ›snÄ› inspirativní knize, kterak ze sebe udÄ›lat divo&scaron;ku a nepÅ™ijít
dobrou povÄ›st a k tomu je&scaron;tÄ› pohladit du&scaron;iÄ•ku, leÄ• technika selhala a Ä•lánek, aÄ• peÄ•livÄ› uloÅ¾ený, poh
útroby netové sítÄ›. Jako zálohu jsem si vybrala staÅ™iÄ•ký titul, leÄ• se souÄ•asným tématem - manÅ¾elskou nevÄ›rou aneb
domácí pipinka pÅ™emiklíkovala na Å¾enu vampa aneb pomsta je sladká!

Å½ivot a lásky jedné Ä•áblice
Fay WeldonNakladatelství Dita 1993

Ona pipina má dobrých 188 cm, pár kilo navíc, po Å™eckých pÅ™edcích orlí nos a &scaron;iroké srostlé oboÄ•í, pÅ™est
v srdci kÅ™ehká Å¾enu&scaron;ka, co touÅ¾í po lásce, nÄ›ze a po muÅ¾né náruÄ•i, o Ä•emÅ¾ Ä•te v románech své oblíben
spisovatelky Mary Fisherové (nÄ›co jako Danielle Steel). Domov, jak jinak, je zaopatÅ™en pÅ™epeÄ•livou rukou, jídlo navaÅ™
prádlo se jen vzná&scaron;í a nic nebrání rodinné idyle.
LeÄ•, jak uÅ¾ to v Å¾ivotÄ› bývá, manÅ¾elství s daÅˆovým poradc
skomírá na úbytÄ›, dvÄ› dÄ›ti se také moc nepovedly, a v momentÄ›, kdy hlavní hrdinka zji&scaron;Å¥uje, Å¾e se o svého
pohledného muÅ¾e dÄ›lí právÄ› se slovutnou spisovatelkou, uzrává v její ne právÄ› atraktivní hlavince Ä•ábelský plán... Å½e
je vám dÄ›j povÄ›domý? Aby ne, byl úspÄ›&scaron;nÄ› zfilmován se známou Roseanne Barrovou a Meryl Streepovou, ale
pÅ™i&scaron;li jste o bÅ™itký suchý sebeironický výklad budoucí Ä•áblice ;-).
Proto doporuÄ•uji víc neÅ¾ vÅ™ele popadno
si tééé Ä•i nÄ›co je&scaron;tÄ› lahodnÄ›j&scaron;ího, a vnoÅ™it se do vln fantazie a zrealizování nejdivoÄ•ej&scaron;ích snÅ¯
Å¾eny, po které se nikdo neohlédl, nikdo ji nepostrádal... o o o o o
PÅ™ipravuji to lístkové tÄ›sto, a kdyÅ¾ ho pak vyválím
obrácenou sklenicí z nÄ›j vykrájím koleÄ•ka, shrábnu zbylé odÅ™ezky a vymodeluju z nich figurku, která silnÄ› pÅ™ipomíná
Mary Fisherovou, a pak rozpálím troubu doruda a nechám v ní tu figurku smaÅ¾it, aÅ¾ se kuchynÄ› plní takovým zápachem
spáleniny, Å¾e ho digestoÅ™ nestaÄ•í odsávat. Krásné...

Nebo za úÄ•elem uklidnÄ›ní jsem si zaÄ•ala odÅ™íkávat její Litanii dobré manÅ¾elky: Musím pÅ™edstírat, Å¾e jsem &sca
i kdyÅ¾ &scaron;Å¥astná nejsem. Pro dobro v&scaron;ech. Nesmím projevit Å¾ádnou nespokojenost se zpÅ¯sobem své
existence. Pro dobro v&scaron;ech. Musím být vdÄ›Ä•ná za stÅ™echu nad hlavou, za potravu na stole, sákat dolÅ¯ atakdále.
Pro dobro v&scaron;ech. Musím dosáhnout toho, aby mÄ› rodiÄ•e mého muÅ¾e mÄ›li rádi, a aby moji rodiÄ•e mÄ›li rádi jeho.
Pro dobro v&scaron;ech. Musím podporovat manÅ¾elovu sexuální sebedÅ¯vÄ›ru, nesmím projevovat jakýkoliv sexuální
zájem o jiné muÅ¾e, a to ani v soukromí, ani na veÅ™ejnosti;musím pÅ™ehlíÅ¾et, kdyÅ¾ mÄ› pokoÅ™uje tím, Å¾e veÅ™ejn
mlad&scaron;í, hezÄ•í a úspÄ›&scaron;nÄ›j&scaron;í, neÅ¾ jsem já,a Å¾e s nimi v soukromí spí, kdyÅ¾ má moÅ¾nost. Pro do
v&scaron;ech. Musím mu poskytovat morální podporu ve v&scaron;em, co podniká, byÅ¥ by to bylo nevímjak
nemorální.Pro dobro na&scaron;eho manÅ¾elství. A za v&scaron;ech okolností musím pÅ™edstírat, Å¾e jsem ve srovnání s
ménÄ›cenná. No Å™eknÄ›te, není sladká? PÅ™eju v&scaron;em jen hezké Ä•tení,WOMAN
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