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JEJICH DENÃ•ÄŒKY - ACH TA AUTOÅ KOLA...
StÅ™eda, 01 Å™Ã-jen 2008

MístopÅ™íseÅ¾nÄ› prohla&scaron;uju, Å¾e následující deníÄ•ek nemá opravdu, ale ooopravdu nic spoleÄ•ného s "reportáÅ¾n
záznamem postupujícího Å™idiÄ•ského umÄ›ní" milé TaÅ¥ány, jejíÅ¾ jímavý pÅ™íspÄ›vek uveÅ™ejním zítra. Ale vzhledem k
dal&scaron;í milá kamarádka mi dnes blaÅ¾enÄ› oznámila, Å¾e do své výhradní péÄ•e pÅ™ejme osud nového autíÄ•ka, tak by
ráda následující text vÄ›novala jako mírné varování...
5. ledenA je to, mám Å™idiÄ•ák! KoneÄ•nÄ› mÅ¯Å¾u Å™ídit auto a nemusím poslouchat instruktora: "Tady je zákaz vjezdu!",
"Jedete v protismÄ›ru!", "Pozor na tu starou dámu! BrzdÄ›te! BrzdÄ›te!" a podobnÄ›. Nevím, jak jsem to mohla ty dva roky
vydrÅ¾et! 8. ledenAuto&scaron;kola zorganizovala party na oslavu mého odchodu. PÅ™i&scaron;li v&scaron;ichni instruktoÅ™
Jeden se mi svÄ›Å™il, Å¾e se za mÄ› &scaron;el pomodlit, druhý mÄ›l slzy v oÄ•ích a v&scaron;ichni spoleÄ•nÄ› tvrdili, Å¾e se
pÅ™íleÅ¾itosti opijí. Bylo to velmi pÅ™íjemné, ale myslím si, Å¾e aÅ¾ taková oslava byla trochu pÅ™ehnaná. 12.ledenKoupi
auto. Musela jsem ho v&scaron;ak nechat v prodejnÄ›, aby VymÄ›nili zadní nárazník. PÅ™i odchodu jsem totiÅ¾ namísto jedniÄ
zaÅ™adila zpáteÄ•ku. To bude tím, Å¾e jsem uÅ¾ týden nesedÄ›la za volantem. 14. ledenKoneÄ•nÄ› mám svoje auto. PÅ™i
parkovi&scaron;tÄ› jsem byla tak &scaron;Å¥astná, Å¾e jsem se rozhodla udÄ›lat si výlet. Ostatní Å™idiÄ•i mÄ›li stejný nápad.
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 moc líbilo a troubili je&scaron;tÄ› víc. 22. ledenMám úÅ¾asné sousedy. Vyrobili tabulku s velkým
nápisem: POZOR PÅ˜I PARKOVÁNÍ! Bílou barvou pro mÄ› vyznaÄ•ili velký box na stání a zakázali dÄ›tem hrát si venku, kde
parkuji. V&scaron;echno proto, aby mÄ› moc neznervózÅˆovali.Je to velmi milé... 31. ledenV&scaron;ichni Å™idiÄ•i na mÄ› trou
dÄ›lají rÅ¯zná gesta. Je to milé, ale tro&scaron;ku nebezpeÄ•né. KdyÅ¾ mi jeden chtÄ›l cosi Å™íct, nevÄ›dÄ›la jsem, kde najít Ä
na otevÅ™ení okna. KdyÅ¾ jsem ho hledala, tak jsem do nÄ›koho narazila. Na&scaron;tÄ›stí jsem jela svojí výletní rychlostí 10
km/h. 19. únorMÄ›sto je velmi &scaron;patnÄ› osvÄ›tlené. Dnes jsem jela poprvé 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. KdyÅ¾ mÄ› spatÅ™ili, také si zapnuli
dálková svÄ›tla a troubili.Je to trochu nebezpeÄ•né. A takhle troubit by uÅ¾ nemÄ›li, ru&scaron;í lidi. 26. únorDnes jsem mÄ›la
nehodu. NedaÅ™ilo se mi odboÄ•it z kruhového objezdu. Bylo na nÄ›m totiÅ¾ moc aut (nechci pÅ™ehánÄ›t, ale byli tam
pÅ™inejmen&scaron;ím Ä•tyÅ™i). Jezdila jsem poÅ™ád dokola, drÅ¾ela se stÅ™edu. ÄŒekala jsem na svojí pÅ™íleÅ¾itost,
jsem se unavila a narazila do pomníku ve stÅ™edu objezdu. Myslím si, Å¾e by mÄ›li omezit dopravu na kruhovým objezdu na
jedno auto. 3. bÅ™ezenPronásleduje mne ne&scaron;tÄ›stí. KdyÅ¾ jsem vyjíÅ¾dÄ›la z garáÅ¾e, omylem jsem si spletla brzd
plynem. Narazila jsem do auta pÅ™ede mnou a rozbila mu celý pravý bok. Auto náhodou Å™ídil instruktor auto&scaron;koly,
který mi dal Å™idiÄ•ák. Dobrý Ä•lovÄ›k, o tom netÅ™eba pochybovat. Trvala jsem na tom, Å¾e je to moje chyba, ale on stále je
velmi slu&scaron;nÄ› opakoval: "BoÅ¾e, odpusÅ¥ mi! BoÅ¾e, odpusÅ¥ mi".
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