Všechny šméčka mýho života

Psala jsem minule, že tohle šméčko nebylo první, který na mě Brtnik ušil. A doufám, že ne
poslední. Drtí mě takhle celej život. Jako kupříkladu, když jsme si kdysi dááaaaa…ááávno
požádali za totáče o byt na vlastní náklady. Kdo nezná – pokud jste měli náhodou štěstí,
přiklepli vám ruinu, abyste si ji na vlastní náklady opravili.
My si zažádali a jednoho dne Brtnik pravil, že musíme jít na úřad doplnit a podepsat nějaký
papíry. No jo, votrava, tak pújdem. Napochodovala jsem do jakýhosi kanclu, k jakýsi paní,
prohodila pár slov a kde mi vokázali, tam jsem dala svůj pseudopodpis. (pseudopodpis proto,
ze se neumím podepsat?. Fakt ale. Ani jeden můj podpis nevypadá stejně. Víte jaký peklo to
je třeba v bance??? Když musíte převést peníze??? Jako já teď, když se kupoval právě
domeček. To byl nerf!! A nejen pro mě? I pan bankéř měl pak pěkně orosený čelíčko??? ) Nu
takže jsem tam nasázela nějaký klikyháky a chystala se vypadnout. Úřad není moje oblíbená
destinace.
Paní úřednice se mile usmála a pravila, že gratuluje. “Eee? K čemu?” Nechápala jsem
ničehož. K čemu mi jako gratuluje? Něco jsem vyhrála? “No gratuluju k novýmu bytu přece!”
pravila ta vlídná osoba. “To je ňáká blbost”, snažila jsem se jí vyvést z omylu, neb můj muž,
kterýmu já skálopevně věřím, přece říkal, že jdem jen něco doplnit a podepsat. Což jsem jí
taky vysvětlila ? . Usmála se na mě mile jako na totálního idiota a vysvětlila ona zase mně, že
jsem právě podepsala dekret na byt???? .
Víte jak taková informace zdokonalí ten fakt, že máte byt??? Svůj vlastní byt!!! To potom
toho svýho milovanýho nemúžete ani zabít,že vám to neřekl zatímco všichni v okolí, krom
mě, to věděli a těšili se s ním?.
A nezabijete ho ani poté, co o x let později roztlačujete potmě, v dešti a v zimě starou
stopětku, která už značně dosluhuje, abyste se pak ráno šli podívat na úúúplně novou Feldu,
která už večer tou dobou ovšem stála vedle tý polomrtvý stopětky a váš drahý muž chtěl,
abyste tu krásu, kterou tajně pořídil,viděli až za světla.
Ne, ani tehdy ho nezabijete, protože takovýhle překváko prostě musíte milovat.?
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