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BOURAÄŒKA
PondÄ›lÃ-, 27 kvÄ›ten 2019

VÄ•era jsem nebyla vÅ¯bec schopnÃ¡ udÄ›lat Kudlanku. ProtoÅ¾e jsem zaÅ¾ila
velmi smutnou udÃ¡lost... Å la jsem v podveÄ•er jeÅ¡tÄ› nÄ›co nakoupit a kdyÅ¾
jsem vyÅ¡la z obchodu a zastavila se na pÅ™echodu, slyÅ¡ela jsem najednou
rÃ¡nu a nÃ¡Å™ek... "Au, au, to bolÃ-, to bolÃ-, pomoooc..." Ve vÃ½hledu jsem mÄ›la
pÅ™ijÃ-Å¾dÄ›jÃ-cÃ- autobus, ale ani pak jsem nic nevidÄ›la. AÅ¾ kdyÅ¾ jsem pÅ™eÅ¡la
na druhou stranu, vidÄ›la jsem lidi, kteÅ™Ã- se takÃ© zastavovali a otÃ¡Ä•eli
tÃ-m smÄ›rem.

UÅ¾ sice dlouhou dobu neÅ™Ã-dÃ-m, ale v podstatÄ›
mi doÅ¡lo, co se stalo. KruhovÃ½ objezd uprostÅ™ed hlavnÃ- silnice, do nÄ›j
navazujÃ-cÃ- silnice vedlejÅ¡Ã-. Mimo silnice vÅ¡ude vysokÃ© stromy a hustÃ© keÅ™e. Tedy hlavnÄ› na levÃ©
stranÄ›, brÃ¡no pÅ™i pohledu z tÃ© vedlejÅ¡Ã-. TakÅ¾e nenÃ- vidÄ›t, jestli tam nÄ›co
jede (coÅ¾ tedy neomlouvÃ¡, jÃ¡ vÃ-m).
A pak jsem slyÅ¡ela lidi, co tam pÅ™Ã-mo byli: auto, kterÃ© jelo po kruhovÃ©m
objezdu smetlo cyklistu, kterÃ½ tam vjÃ-Å¾dÄ›lâ€¦ Za chvÃ-li pÅ™ijela zÃ¡chranka,
pak
jedni policajti, pak jeÅ¡tÄ› asi troje dalÅ¡Ã-. A dalÅ¡Ã- auto s lÃ©kaÅ™em. Toho
neÅ¡Å¥astnÃ-ka mlÃ¡dence, kterÃ½ se mezitÃ-m uÅ¾ pÅ™estal ozÃ½vat i hÃ½bat, po chvÃ-li
naloÅ¾ili do zÃ¡chranky
a asi mu tam poskytovali prvnÃ- pomoc. JÃ¡ mezitÃ-m doÅ¡la domÅ¯, uklidila
nÃ¡kup, a cca za hodinu Å¡la s pejskem. Potkala jsem kamarÃ¡dku, kterÃ¡ mi
Å™ekla, Å¾e
zÃ¡chranka tam byla jeÅ¡tÄ› skoro hodinu, a pak tiÅ¡e odjela. Tedy bez
houkaÄ•ky.
NevÃ-m. Snad vÅ¡echno dopadlo dobÅ™e, snad nebyl uÅ¾ dÅ¯vod ke spÄ›chu, ale co kdyÅ¾ tam
prÃ¡vÄ› skonÄ•il jeden mladÃ½ Å¾ivot? A hlava mi pracovala na plnÃ½ plyn: co kdyÅ¾ jel
na rande? Nebo jel domÅ¯? Ale hlavnÄ›: co bude nÃ¡sledovat? Telefon jeho
nejbliÅ¾Å¡Ã-m. Z nemocnice? To zoufalstvÃ- jeho mÃ¡myâ€¦
Asi byl na vinÄ› on, ale kdyby tam
nebylo to vysokÃ© kÅ™ovÃ- a stromy, kdyby to tam bylo pÅ™ehlednÄ›jÅ¡Ã-â€¦ BohuÅ¾el, tahle
kÅ™iÅ¾ovatka mÃ¡ na svÄ›domÃ- uÅ¾ nÄ›kolik Å¾ivotÅ¯ â€“ to takÃ© byl dÅ¯vod pro zÅ™Ã-zenÃonoho kruhÃ¡ku. A bouraÄ•ek, kterÃ© dopadly relativnÄ› dobÅ™e, tu bylo â€žneurekomâ€œ.
No, zkusÃ-m napsat na zdejÅ¡Ã- mÃ-stnÃ- ÃºÅ™ad, a doporuÄ•it jim, aby to pÅ™erostlÃ©
kÅ™ovÃ- alespoÅˆ z nÄ›kolika metrÅ¯ odstranili.

Mj. uvÄ›domila jsem si to, co prÃ½ kdysi Å™ekl
Stalin:
â€žSmrt jednotlivce je
tragÃ©die, smrt miliÃ³nÅ¯ je
statistika."
d@niela
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