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ASI JSEM ZLOÄŒINEC...
PÃ¡tek, 26 Å™Ã-jen 2007

Je to se mnou opravdu zlé, kamarádi - alespoÅˆ podle nejÄ•erstvÄ›j&scaron;ích záÅ¾itkÅ¯, které vám tu vypí&scaron;u.
ZaÄ•ínám mít dokonce dojem, Å¾e jsem zralá na Å¾aláÅ™ a Å¾e by se se mnou slu&scaron;ní lidé moÅ¾ná radÄ›j ani nemÄ›
protoÅ¾e toho kontaktu je na mÅ¯j vkus uÅ¾ skuteÄ•nÄ› moc. Poslední týdny jsem dokonce neustále v kontaktu v policií.
ZáÅ¾itek první - jdu po ulici a vidím jakousi skrumáÅ¾ u svého auta. Å˜íkám si - pro jistotu kouknu... a hle, auto nabourané,
policejní vy&scaron;etÅ™ování v plném proudu. Stalo se tohle: nÄ›kdo mÄ› naboural pÅ™i odboÄ•ování, protoÅ¾e jsem byla pr
respektive poslední v ulici, tedy u kÅ™iÅ¾ovatky. Jsem tedy nabourána, a je&scaron;tÄ› na mne byla uvalena pokuta, protoÅ¾e
jsem stála prý pÅ™íli&scaron; v kÅ™iÅ¾ovatce. Bránila jsem se, Å¾e na tomtéÅ¾ místÄ› byla vÅ¾dy rezervaÄ•ka a tedy se tam
Bylo mi Å™eÄ•eno, Å¾e tomu tak není, Å¾e rezervaÄ•ka je nadÅ™azená zákonu! Zajímavé, co? Å½e by byl k&scaron;eft nadÅ
zákonu? To jsem zas pÅ™i&scaron;la o dal&scaron;í iluzi... ZáÅ¾itek druhý - pÅ™i&scaron;la mi obálka s Ä•erveným pruhem a
s obsahem: okamÅ¾itÄ› zaplaÅ¥te tuto pokutu, jinak vás Ä•eká exekuce! Nebyla jsem si niÄ•eho vÄ›doma, Ä•tu tedy papír tam a
zpátky a ejhle - páni policisti si napsali &scaron;patnÄ› mé rodné Ä•íslo a platba se tedy správnÄ› nepÅ™iÅ™adila. Å½e tam
bylo správnÄ› napsané jméno i adresa? To nejspí&scaron; není podstatné... Následovalo dal&scaron;í telefonování,
vyÅ™izování a pÅ™i v&scaron;í té smÅ¯le jsem nakonec mÄ›la &scaron;tÄ›stí, Å¾e jsem mÄ›la doma dva roky staré výpisy z úÄ
zaplacení byla schopna doloÅ¾it. ZáÅ¾itek tÅ™etí: vÄ•era dal&scaron;í obsílka s Ä•erveným pruhem. V prosinci loÅˆského roku
JiÅ¾ní spojce pÅ™ekroÄ•ila rychlost do 20 km/h v obci, dostavte se tam a tam, tehdy a tehdy... jaj vaj, to uÅ¾ budou body pryÄ
TakÅ¾e - snad byste se tu se mnou ani nemÄ›li bavit, vÅ¾dyÅ¥ já jsem zralá na kriminál! Va&scaron;e Kamila (zloÄ•inec in
spe)
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