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AUTÃ•ÄŒKA, BOURAÄŒKY A MAÅ INKA
ÄŒtvrtek, 04 bÅ™ezen 2010

MuÅ¾ a Å¾ena se srazí v autech. BouraÄ•ka je to docela o&scaron;klivá. ObÄ› jejich auta jsou úplnÄ› na madÄ›ru, ale ani
jednomu z nich se nic nestalo... KdyÅ¾ se vysoukali z aut, povídá Å¾ena muÅ¾i: "Tak vy jste muÅ¾, to je zajímavé. Já jsem
Å¾ena. Hmm, podívejte na na&scaron;e auta!
Nic z nich nezbylo, ale my jsme zranÄ›ni nebyli. To musí být znamení od Boha... MÄ›li jsme se setkat, stát se pÅ™áteli a Å
spolu aÅ¾ do smrti." MuÅ¾ pÅ™itakal: "To jo, to muselo být urÄ•itÄ› znamení od Boha!" Å½ena pokraÄ•ovala: "A podívejte se n
dal&scaron;í zázrak. Moje auto je totálnÄ› na mraky, ale tahle lahev vína je naprosto v poÅ™ádku. BÅ¯h si urÄ•itÄ› pÅ™eje,
abychom toto víno vypili a oslavili tím na&scaron;e &scaron;tÄ›stí. Potom podala láhev muÅ¾i. Ten souhlasnÄ› pÅ™ikývl, otevÅ
láhev a polovinu vypil. Pak ji podal zpÄ›t Å¾enÄ›. Ta vzala láhev, zavÅ™ela ji a vrátila muÅ¾i do rukou. Ten se jí zeptal: "Vy
nebudete?"
Å½ena mu s milým úsmÄ›vem odpovÄ›dÄ›la: Ne. Já radÄ›ji napÅ™ed poÄ•kám na policii..."
Z DENÍKU Å˜IDI
ledna: A je to, mám Å™idiÄ•ák! KoneÄ•nÄ› mÅ¯Å¾u Å™ídit vlastní auto a nemusím poslouchat instruktora: "Tudy, tam je zákaz
vjezdu!" "Jedete do protismÄ›ru!" "Pozor na tu starou dámu! BrzdÄ›te!" a tak. Nechápu, jak jsem to ty dva roky vydrÅ¾ela! 8.
ledna: Auto&scaron;kola zorganizovala party na oslavu mého odchodu. PÅ™i&scaron;li v&scaron;ichni instruktoÅ™i. Jeden
mi Å™ekl, Å¾e se &scaron;el za mÄ› pomodlit, druhý mÄ›l v oÄ•ích slzy a v&scaron;ichni shodnÄ› tvrdili, Å¾e se pÅ™i této pÅ™
Bylo to velmi pÅ™íjemné, i kdyÅ¾ si myslím, Å¾e taková oslava byla trochu pÅ™ehnaná. 12. ledna: Koupila jsem si auto. Muse
jsem ho v&scaron;ak nechat v prodejnÄ›, aby vymÄ›nili zadní nárazník. PÅ™i odjezdu jsem totiÅ¾ místo jedniÄ•ky zaÅ™adila
zpáteÄ•ku. To bude tím, Å¾e jsem uÅ¾ týden nesedÄ›la za volantem. 14. ledna: KoneÄ•nÄ› mám své auto! Byla jsem tak
spokojená pÅ™i odjezdu z parkovi&scaron;tÄ›, Å¾e jsem se rozhodla udÄ›lat si výlet. Stejný nápad mÄ›lo víc Å™idiÄ•Å¯. NÄ›kte
za mnou a troubili jako na svatbÄ›. NechtÄ›la jsem být nepÅ™íjemná, tak jsem se pÅ™ipojila k jejich hÅ™e a zpomalila z 10 na
km/h. V&scaron;em se to velmi líbilo a troubili je&scaron;tÄ› víc. 22. ledna: Mám úÅ¾asné sousedy. Vyrobili pro mÄ› tabulku
s velkým nápisem POZOR PÅ˜I PARKOVÁNÍ! Bílou barvou mi vyznaÄ•ili velké místo k stání a zakázali dÄ›tem hrát si venku,
kdyÅ¾ parkuji. V&scaron;echno proto, aby mÄ› neznervózÅˆovali. Je to od nich opravdu milé. 31. ledna: V&scaron;ichni Å™idiÄ•
mÄ› vytrubují a dÄ›lají rÅ¯zná gesta. Je to hezké, ale trochu nebezpeÄ•né. Jednou mi jeden chtÄ›l cosi Å™íct, ale nemohla jsem
najít páÄ•ku na otevÅ™ení okna. KdyÅ¾ jsem ji hledala, tak jsem málem do nÄ›koho narazila. Na&scaron;tÄ›stí jsem jela svou
výletní rychlostí 10 km/h. 19. ledna: MÄ›sto je velmi &scaron;patnÄ› osvÄ›tlené. Dnes jsem poprvé jela autem v noci a celou
dobu jsem musela mít zapnutá dálková svÄ›tla, abych lépe vidÄ›la. Ostatní Å™idiÄ•i si mysleli to samé. Sotva mÄ› zahlédli,
taky si zapnuli dálková svÄ›tla a troubili. Je to trochu nebezpeÄ•né. A troubit takhle pozdÄ› by uÅ¾ nemÄ›li, ru&scaron;í lidi
doma. 26. února: Dnes jsem mÄ›la nehodu! NedaÅ™ilo se mi odboÄ•it z kruhového objezdu. Bylo na nÄ›m totiÅ¾ pÅ™íli&scaro
mnoho aut (nechci pÅ™ehánÄ›t, ale byly tam nejménÄ› Ä•tyÅ™i!) Jezdila jsem stále dokola, drÅ¾ela jsem se stÅ™edu. ÄŒeka
na svoji pÅ™íleÅ¾itost, dokud jsem se neunavila a nenarazila do pomníku uprostÅ™ed objezdu. Myslím, Å¾e by mÄ›li omezit d
na kruhovém objezdu na 1 auto. 28. února:Pronásleduje mÄ› ne&scaron;tÄ›stí. KdyÅ¾ jsem vyjíÅ¾dÄ›la z garáÅ¾e, spletla jsem
plyn s brzdou. Narazila jsem do projíÅ¾dÄ›jícího auta a rozbila jsem mu celý pravý bok. Auto náhodou Å™ídil instruktor
auto&scaron;koly, který mi dal Å™idiÄ•ák. Dobrý Ä•lovÄ›k, o tom nepochybuji. Trvala jsem na tom, Å¾e je to moje chyba, ale on
velmi slu&scaron;nÄ› opakoval: "BoÅ¾e, odpusÅ¥ mi! BoÅ¾e, odpusÅ¥ mi!" A nakonec ten slíbený o ma&scaron;ince: LeÅ¾í c
kolejích, svázaný, v ústech roubík. V dálce je sly&scaron;et pÅ™ijíÅ¾dÄ›jící vlak. Kousek od toho místa stojí Å¾ena se dvÄ›mi m
dÄ›tmi a Å™íká jim: Tak dÄ›cka, zamávejte hezky tatínkovi, uÅ¾ mu to jede."
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