Kudlanka

JAK JSEM MIMODÄšK PÅ˜ISPÄšL K NEZVOLENÃ• HILLLARY
ÄŒtvrtek, 15 zÃ¡Å™Ã- 2016

Jako kaÅ¾dej jinej den jsem i dneska ráno vyrazil do Tesca pro deset kozlÅ¯ a pár rohlíkÅ¯ k snídani. BÄ›Å¾ná rutina, nic
zajímavýho. Ale dneska mÄ› u východu oslovila jakási dáma: "Máte na mÄ› pár minut Ä•as?" JasnÄ› Å¾e jsem mÄ›l Ä•as. Coby
dÅ¯chodce se nÄ›kdy nudim i celý dny, i kdyÅ¾, na druhou stranu - já se nudím docela rád. Dáma mÄ›la v ruce tablet, mluvila
Ä•esky, ale tak nÄ›jak neÄ•esky mÄ›kce a zaÄ•ala se vyptávat: "Kolik je vám let?" Å˜ekl jsem, Å¾e 68, ona si to beze slova
poznaÄ•ila.

To mÄ› teda votrávilo, tak jsem jí Å™ekl, Å¾e správnÄ› mi teÄ• mÄ›la Å™íct, Å¾e na ten vÄ›k rozhodnÄ› nevypadám. Å˜ekla
na ten vÄ›k rozhodnÄ› nevypadám, coÅ¾ mÄ› od ní velmi potÄ›&scaron;ilo. A dal&scaron;í otázky se jen sypaly: "Pracujete,
pracoval jste, a v jakém oboru? Jaký máte mÄ›síÄ•ní pÅ™íjem? Chodíte sem nakupovat Ä•asto? Jak Ä•asto? MÅ¯Å¾u se podív
jste nakoupil? Jste s prodejnou spokojen? Platíte hotovÄ› nebo kartou?&ldquo; .... Odpovídal jsem poctivÄ›, v&scaron;e po
pravdÄ› a ona jak zbÄ›silá zapisovala (spí&scaron; teda tabletovala). No dobrý. Pokecal jsem si s obstojnou babou, proÄ•
ne? JenÅ¾e pak doma &scaron;ok!!!! OtevÅ™u internet a tam hned na první stranÄ› jakejsi Jefim naléhavÄ› varuje obÄ•any, Å
v&scaron;ude v Ä•esku Å™ádÄ›j hordy Putinovejch &scaron;piónÅ¯ a jejich souÄ•asnym úkolem je zdiskreditovat Hillary a
u&scaron;lapat cestiÄ•ku ke zvolení Donaldovi (jak to chtÄ›jí prostÅ™ednictvím ÄŒechÅ¯ udÄ›lat, to Jefim neÅ™ekl, ale Å¾e je
váÅ¾ný)!!!! A zaÄ•alo mi to docházet: ta baba v Tescu! Ten její mÄ›kkej pÅ™ízvuk, ten tablet, kterej jistÄ› mÄ›la online propoje
pÅ™ímo do Putinova superpoÄ•ítaÄ•e a moje informace, tak bezelstnÄ› pÅ™edaný &scaron;piónce, a který teÄ• Putin bezosty&
pouÅ¾ije k zostuzení Hillary. Co kdyÅ¾ zrovna tohle moje, zdánlivÄ› nevinný interview, rozhodne prezidentský volby v USA?
(Na&scaron;tÄ›stí zase aÅ¾ tak velký výÄ•itky nemám, mým favoritem je Donald uÅ¾ dávno. OstatnÄ› i jedna Monica s
pokecanejma kalhotkama a s ní i celej svÄ›t ví, Å¾e Hillary nebyla favoritkou dokonce ani Billovou.) ENÄŒÉ
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