To jsem tak jednou kontroloval stav domácnosti, v hloubi domu ticho, hala prázdná, vikýř zavřený,
když zničehonic práskly vstupní dveře, ale nezaklaply. Něco se muselo stát, tak jsem pootevřel dveře
tak nějak normálně, a když v hloubi domu začala skučet meluzína, postavil jsem doprostřed haly
schodiště, které se rozechvělo, ale vydrželo, načež meluzína zas skučet přestala. Bylo potřeba vyvětrat,
tak jsem odstranil schodiště a otevřel dveře, jak jen to šlo. Pak zadul vítr, takže se otevřel vikýř, práskly
dveře, ale nezaklaply a z hloubi domu začala skučet meluzína. Když meluzína doskučela a vikýř se zase
zavřel, usoudil jsem, že je potřeba vyvětrat, tak jsem zkusil otevřít dveře, což se mi povedlo hodně do
šířky a tak akorát do výšky. Pak jsem otevřel vikýř, a zatímco zase začala skučet meluzína, postavil jsem
doprostřed haly široké schodiště, které mi ale spadlo.
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Nechal jsem schodiště schodištěm, načež znovu práskly dveře, ale nezaklaply a teprve potom meluzína
přestala skučet a zavřel jsem vikýř. Pak bylo potřeba vyvětrat, tak jsem otevřel dveře dokořán, jak jen
to šlo. Když bylo vyvětráno, začala v hloubi domu zase skučet meluzína, tak jsem zase postavil široké
schodiště doprostřed haly, a ač se začalo chvět, tentokrát nespadlo. Pak jsem schodiště zase odstranil,
a když doskučela meluzína, bylo zase potřeba vyvětrat, takže jsem otevřel dveře hodně do šířky, ale do
výšky ne. Pak by člověk čekal, že bude následovat jakési bezčasí, ale namísto toho jsem postavil v hale
široké schodiště nahoru a zase dolů, přičemž v hloubi domu zase začala skučet meluzína, protože to
tak je lepší. Pak jsem schodiště zase odstranil, meluzína doskučela, a protože bylo potřeba vyvětrat,
otevřel jsem dveře, což se mi tentokrát podařilo hodně do šířky a tak akorát do výšky.
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Když bylo dost vyvětráno, nechal jsem zase otevřené dveře tak akorát, instaloval jsem do nich
moskytiéru a člověk by čekal, že v tuhle chvíli zaskučí meluzína, ale ať jsem poslouchal, jak jsem
poslouchal, žádnou jsem nezaslechl, protože to tak je lepší. Teď by člověk čekal, že si trochu
oddechnu, ale to bych nebyl já, takže jsem odstranil moskytiéru, protože stejně žádný hmyz nelétá,
což bylo akorát včas, protože potom hned dveře práskly, ale nezaklaply, takže by jinak moskytiéru
rozbily, takže je to tak nakonec lepší. Potom bylo potřeba vyvětrat, tak jsem otevřel dveře, tentokrát
pro změnu hodně do výšky, ale jen málo do šířky. Když začala znovu skučet meluzína, nechal jsem
dveře otevřené tak akorát a zkusil jsem postavit schodiště v hale tentokrát tak, že se směrem nahoru
zužovalo, což způsobilo, že se ani nechvělo, ani nespadlo. Meluzína pak přestala skučet, tak jsem
přestavěl schodiště na skluzavku, která se sice rozechvěla, ale nespadla. Tak jsem zase zkusil přestavět
skluzavku zase na takové to schodiště, co už jsem jednou měl, to s tím vrcholem uprostřed, jenže jsem
to tentokrát nějak přehnal s výškou, takže jsem narazil do stropu a schodiště mi spadlo. Nakonec bylo
zase potřeba vyvětrat, tak jsem zkusil otevřít dveře, ale skoro se mi to nepovedlo a tak mne to
přestalo bavit.
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