Kudlanka

DO KAUFLANDU UÅ½ NIKDY!!!
ÄŒtvrtek, 05 Å™Ã-jen 2017

KoneÄ•nÄ› mám fáro. Takovej prÅ¥avec - Ford Fiesta, ale zdá se ve slu&scaron;ný kondici. Tak ji v sobotu poÅ™ádnÄ›
potrápim... Jo, k tomu autu: V&scaron;im semsi totiÅ¾ velmi zajímavý vÄ›ci, Å¾e von nikdo nenapíÄ•e inzerát "prodám
rozvrzanej bouranej &scaron;rot se stoÄ•enym tachometrem a padÄ›lanejma papírama". Divný, ale je to tak. No, tak ho
mám, a hned sem se vodvezl do oblíbenýho Kauflandu, kam jezdim leta. Jen teÄ•, pár mÄ›sícÅ¯, co jsem byl bez auta, jsem
nejezdil.

Tam ov&scaron;em jsem byl najednou naprosto ztracenej, zdÄ›&scaron;enej, zabloudÄ›nej. Ti KRETÉNI to tam komplet
pÅ™estavÄ›li. Kde bylo pivo, jsou vokÅ¯rky, kde bylo píÄ•ivo, je kafe. LahÅ¯dky, uzeniny, nÄ›kde, kam jsem ani nedo&scaron;el.
Pak jsem na&scaron;el regál s voÅˆavkama do auta, jednu jsem vybral, takÅ¾e aÅ¾ v&scaron;echno projdu a najdu, tak
nazpátek vezmu jednu voÅˆavku. HÅ¯Å¯Å¯Å¯Å¯!!!! Já uÅ¾ jsem ten regál znova vÅ¯bec nena&scaron;el, pro&scaron;el jsem
teda ten debilní krám je&scaron;tÄ› dvakrát, ale voÅˆavku do fára uÅ¾ mezitim zÅ™ejmÄ› odsunuli dozadu do skladu. Tak jsem
holt bez voÅˆavky. Mi tak napadlo, Å¾e by na takovýhle velkokrámy mohl nÄ›kdo vymyslet aplikaci GPS a udrÅ¾ovat ji
aktuální. JináÄ• nechápu, jak se tam dÅ¯chodce s pomalej&scaron;im my&scaron;lením a mizernou orientací má vyznat.
To je na hodiny courání a poznávání neznámejch konÄ•in. JenÅ¾e tolik Ä•asu ztracenýmu starci nedopÅ™ejou, protoÅ¾e bejva
volný parkovi&scaron;tÄ› má teÄ• dÅ¯myslný závory. KdyÅ¾ se Ä•lovÄ›k trefí, aby z okýnka dosáhl rukou na puntik automatu, ta
ho to pustí dovnitÅ™. Ov&scaron;em bÄ›da, kdyÅ¾ mu 5 cm k dosaÅ¾ení chybí. To je pak: odepnout pás, vy&scaron;karabat s
skulinou mezi dveÅ™ma a stojanem automatu z auta ven ...
Jo, takÅ¾e nakonec se vy&scaron;krabu, zmáÄ•knu puntík, vezmu lístek, závora se zvedne. Pak ale nastal závod s
Ä•asem, protoÅ¾e kdyÅ¾ jsem se napoprvé nestihl bleskovÄ› nacpat skulinou zpátky do fára, závora chytÅ™e usoudila, Å¾e "u
to staÄ•ilo" a pÅ™ed nosem mi spadla zase dolÅ¯. TakÅ¾e znova ... Nakonec teda na druhej pokus v&scaron;e zvládnuto, pak
k ohromný radosti Å™idiÄ•Å¯, stojících za mnou, prdnu fáro na parkovi&scaron;tÄ› a jdu dovnitÅ™. To ov&scaron;em je&scaron;
netu&scaron;ím, Å¾e jdu do zcela neznámejch konÄ•in. Nakonec teda krám prochozenej, housky pro mÄ› a Whiskas pro
koÄ•ku nakoupený. To ov&scaron;em mají tady v Tescu Expres pÅ™ímo za rohem taky, ale nemají tady voÅˆavky do auta. V tom
Kaufu voÅˆavky teda mÄ›li, ale zÅ™ejmÄ› se nechtÄ›li o nÄ› dÄ›lit, takÅ¾e, kdyÅ¾ nÄ›jakou skrytou kamerou zahlídli mÅ¯j záje
rafinovanÄ› celej regál ukryli. Tak jsem voÅˆavku vzdal, zaplatil pochutiny pro mÄ› a pro koÄ•ku u kasy, na párkovi&scaron;ti
vlezl do fára a vydal se k vypou&scaron;tÄ›cí závoÅ™e. Tam jsem vloÅ¾il lístek do &scaron;kvíry, pÅ™esnÄ› podle návodu ... a
vono nic. A nic. A za mnou se zas hromadÄ›j fára spÄ›chající ven. Pak jsem si teprve v&scaron;iml, Å¾e displej mi píÄ•e, Å¾
jsem pÅ™ekroÄ•il 1 hodinu zdarma (bodejÅ¥ bych nepÅ™ekroÄ•il, kdyÅ¾ jsem uvnitÅ™ hanebnÄ› bloudil) a Å¾e musim nÄ›ko
30 KÄ•s. TakÅ¾e pomalý couvání, za mnou uÅ¾ asi 8 aut muselo couvat téÅ¾, Å¥ukání Å™idiÄ•Å¯ rukama na hlavu jsem
rad&scaron;i nevnímal, jen jsem vnímal jednoho hulváta, co Å™val "demente!" a je&scaron;tÄ› jedno slovo, který Kudlí kodex
nepÅ™ipou&scaron;tí. Ten dobrej muÅ¾ jistÄ› zÅ™ejmÄ› skuteÄ•nÄ› spÄ›chal. Ale nakonec jsem fáro odstavil a vydal se hleda
nÄ›koho, kdo mi otevÅ™e.
Konec dobrej, v&scaron;echno dobrý. Dobráka jsem po 10 minutách na&scaron;el, pÅ™edal mu
30,- KÄ•s, pustil mÄ›. A teÄ• uÅ¾ si s koÄ•kou pochutnáváme na suchých houskách a &scaron;Å¥avnatých kouskách Whiskas.
V tom debilnim Kauflandu, je&scaron;tÄ› donedávna tak skvÄ›lym a pÅ™átelskym, mÄ› uÅ¾ nikdy nikdo neuvidí. Brejden
v&scaron;em. NÄŒ omplexScript>
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