
 „Jednoho dne jsem se rozhodl, že se půjdu projít, ale měl jsem 
divný pocit. Byl jsem sám, přítelkyni jsem neměl, pořád jsem 
se procházel po městě, nebo po parku a tentokrát jsem šel i teď.
Kráčel jsem přes přechod, za mnou kráčela jedna žena, asi 
nedávala pozor a srazilo jí auto. Já jsem se podíval dozadu a 
chytal jsem se za hlavu, ale nikdo tam nebyl. Ani auto, ani 
žena. Že by se mi to zdálo? Nevím, nevěnoval jsem tomu 
pozornost a kráčel jsem do jednoho baru. Tam jsem si dal jedno
pivko a zapřemýšlel jsem se. Ke mne přišla jedna číšnička a 
ptala se mne: „Viděl jste něco, že jste tak vyděšený?“ „Ano, 
odpověděl jsem, : viděl jsem jedno auto, jak srazilo jednu ženu 
a pak jsem se otočil a nic. Asi se mi to zdálo.“ Číšnička mi 
donesla druhé pivo a vyprávěla mi, že opravdu na přechodě 
zahynula jedna mladá žena, právě jí srazilo auto. Já jsem dopil 
pivo, rozloučil jsem se s ní a opustil jsem bar. Zrovna byl dnes 
Silvester, byl jsem sám, domů jsem vůbec nespěchal, až kolem 
půl čtvrté odpolední hodiny se to stalo. Vracel jsem se tím 
přechodem, byl to ten přechod, na kterém zahynula mladá 
žena. Opravdu, viděl jsem mladou ženu, jak přechází přechod a
srazilo jí auto. Rychle jsem k ní přispěchal a ozval jsem se: „Je 
vám něco?“ Žena se na mne podívala, usmála se a pravila: 
„Jsem v pořádku, ale ty ne. Jsi sám. Já už sama nejsem. Vrať se
do baru a pozvi jednu dívku na sklenku. Nebudeš litovat. Už 
musím jít. Někdo mne tam nahoře volá. Sbohem.“ Usmála se a 
zmizela. Nechápal jsem, ale vrátil jsem se do baru, tam jsem 
zahlédl jednu dívku a kráčel jsem k ní.  Pozval jse jí na sklenku
whiskey, neodmítla, po hodině jsme se sblížili. Já jí vyprávěl tu
příhodu o té dívce, která zahynula na přechodu. Bylo to celkem
u mne normální, zkrátka nehoda. Zamrazilo mne, když mi ta 
dívka řekla: „Ta žena na přechodu byla mou věrnou 
kamarádkou. Zemřela před třemi lety, nehoda, srazilo jí auto.“ 
Já jsem se na ní podíval a ozval jsem se: „Já s ní mluvil!“ 
Dívka se napila whiskey a zaslechla hlas mrtvé dívky: „To jen 
proto, abys nebyla sama. Mám tě ráda.“


