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Myslím, že máloco ilustruje těžký a strastiplný život nás žen přesvědčivěji než diskuse
probíhající mezi partnery ve chvílích, kdy se buduje nový domov, nebo se přestavuje stávající.
Je zcela lhostejné, zda jde o nové závěsy v obýváku či nové kachlíčky v koupelně, průběh je
vždycky stejný.

Vyber si je sama, řekne muž zdánlivě velkoryse a s ostře nabitým ovladačem se usadí do
střehu před televizní obrazovku, zatímco nebohá a ustaraná žena vytáčí mozek do režimu turbo
a provádí základní selekci.

Takový s kanýrem, co se mi líbily u Máni? Ale já přece nejsem kanýrová, tak ty ne... A co
takový průsvitný s kytkama, co jsem viděla v obchoďáku? Ty taky ne, ten čumil odnaproti by z
toho mohl vypadnout z vokna... Takový ty moderní s cákancema? Ty by se mi líbily, ale to by
asi chtělo novou sedačku a tébich, to by Franta asi neskousl... Modrý jako moře by byly krásný,
kdyby tu nebyl fialový koberec...

Po dlouhém zvažování se žena ustálí na několika možnostech (kanýrové, průsvitné s kytkami,
moderní s cákanci nebo modré jako moře) a vydá se za mužem, aby zjistila, kterou variantu
muž zavrhne (a na které by tedy ona případně mohla trvat).

Muž, který právě úspěšně ulovil přímý přenos 7. fotbalové ligy a napjatě sleduje derby mezi
Horní Podlhotou a Dolní Nadlhotou, si náhle vyrušen jen velice ztěžka dokáže představit, co je
to kanýr, jak vypadá moderní cákanec a proč by měly být kytky průsvitné.

Ale miláčku, vždyť jsem ti dal volnou ruku, odmítá spoluúčast muž a šilhá u toho po televizi.

Tvá důvěra mě sice těší, ale taky bys mohl projevit nějakej svůj názor a nenechávat všechno na
mě, zhrzeně reaguje žena.
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Ale vždyť víš, že tomu vůbec nerozumím. – To byla ruka, ruka jak prase to byla, rozhodčí, seš
snad slepej?

Ňáká blbá ruka ve fotbale, ta tě zajímá, ale co nám bude viset na voknech, to ti je fuk, to seš
celej ty.

Správně, penalta! Jen do toho! – Ale miláčku, proč se mě na to ptáš, když nakonec stejně
uděláš, co chceš ty, stejně bude po tvém.

Po mém, po mém. No jasně, že bude po mém, páč ty tomu rozumíš jako koza petrželi, a kdyby
bylo po tvém, je to tu jak v maringotce. Ale nějakej názor bys snad mít mohl, kdyby ti na rodině
záleželo.

Góóóól! Góóóól! Voni dali gól! Dva jedna, vy vořezávatka.

Jasně, budou třešnově červené. A sedačka tmavošedá. A koberec světlešedý.

Když po mém, tak tedy po mém.

Vyšlo na Zvířetníku 1. 8. 2017

http://neviditelnypes.lidovky.cz/prestavba-renovace-byt-zavesy-del-/p_zviretnik.aspx?c=A1707
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