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Prodajalna sreče
 

Prevod:
Katja Mrak



»Še bo čas, še bo čas, 
da svoj obraz pripravimo na srečanje z drugimi.« 
T. S. Eliot, Ljubezenska pesem J. Alfreda Prufrocka
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Sreda, 13. marec 2019


OD: Carrefour 
Online

Sprememba vašega 
naročila

19:36

Spoštovani g. Durán, 
pišemo vam glede vašega naročila št. 2724259 z dne 

15/03/2019, opravljenega med 18.00 in 20.00. Na žalost vam 
moramo sporočiti, da vam zaradi težav z oskrbo ne moremo 
dostaviti naslednjih izdelkov:

1* Paradižnik v grozdu, 700 g
1* Piščančje prsi Coren, 4 kosi, cca. 450 g
1* Barvilo za živila Carmencita, steklenička 60 g
1* Dezodorant antiperspirant Silver Protect Nivea For Men, 

50 ml

Teh izdelkov vam ne bomo zaračunali, zato bo skupni 
znesek računa znašal 207,39  €. Opravičujemo se vam za 
nastale nevšečnosti, v primeru dodatnih vprašanj smo vam 
na voljo. Opozorilo: v kolikor vaša košarica vsebuje izdelke s 
spremenljivo težo, skupni znesek vašega računa ne bo nujno 
enak znesku vašega naročila.
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S spoštovanjem,
Oddelek za stik s strankami Carrefour Online
Kontaktna številka: 302 290 300
http://www.carrefour.es

 OD: Aurora Reyes Tvoja mama 20:44

Sine, zanima me, kako si. Zadnjič sem ti na telefonski tajnici 
pustila sporočilo, ampak ne vem, ali se je posnelo ali je šlo kaj 
narobe. Si ga dobil? Zakaj nikoli ne dvigneš telefona? V redu, 
hočem le


OD: »Seks, 
Potential Upgrade«

+ vsaj 5 palcev in 
nobenih smešnih vaj

20:57

Edinstvena metoda. Spomladi 2019 začenjamo z 
oglaševanjem nove metode. Metoda je učinkovita in varna. 

Podaljša trajanje in močno izboljša potenco.

 OD: Aurora Reyes še enkrat tvoja mama 21:07

Sine, si prejel moje sporočilo? Pisala sem ti in ne vem, kaj 
se je zgodilo, najbrž sem naredila kaj narobe. Ni mi všeč, da 
si mi za božič pustil tak računalnik, prej je bilo veliko bolj 
enostavno, saj sem ti rekla, da sem se ga že navadila. Ko boš 
prišel naslednjič, ga spravi nazaj v prejšnje stanje, ker se zdaj ne 
znajdem.

Zadnjič sem ti na telefonski tajnici pustila sporočilo. Zanima 
me, kako si. Ker nikoli ne pokličeš, ne pišeš, ne nič, moram jaz.
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Zakaj nočeš uporabljati mobilnega telefona? V nujnih 
primerih pride prav.

Boš prišel za veliko noč? In za tvoj rojstni dan? Letos se ne 
prekriva, pride dva tedna pred cvetno nedeljo. Vseeno lahko 
rezerviramo v El Lechazu, ki ti je tako všeč.

Si v redu? Čeprav tega nisem opazila, sestrična Angelita 
pravi, da si bil za božič bolj šibek. Kako si se imel? Razveseli 
malo svojo mamo in mi kaj napiši. Ko se dlje časa ne vidiva, 
začnem pogrešati tvoj smisel za humor. Daj, pokliči me, tudi če 
bo pozno. Saj veš, da poslušam radio in hodim pozno spat.


OD: Googlova 
opozorila

Googlovo opozorilo: 
Elisendo Durán

22:14

Spletno Googlovo opozorilo za: ELISENDO DURÁN
Dramaturg Elisendo Durán za svoje delo … prejel nagrado 

Escena …
Europa Press
… ELISENDO DURÁN je ta ponedeljek za svoje delo Sonce 

v maju prejel IV. nagrado Escena de Teatro … Ministrstvo za 
kulturo …

www.abaceriadelsurblog.es/nagrada-escena-elisendo-duran-
najboljse-delo

To sporočilo ste prejeli, ker ste naročeni na Googlova 
opozorila.

Odpovejte naročnino / Poglejte vsa opozorila
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ZA: Carrefour 
Online

RE: Sprememba 
vašega naročila

00:27

Spoštovani gospod ali gospa,
dovolj dobro se zavedam, da »težave z oskrbo«, kot pravite, 

niso prijetne, in iskreno vam povem, da takšnih težav ne 
privoščim niti morebitnim največjim sovražnikom, kar pa 
je postranska okoliščina, za katero vam najbrž ni dosti mar. 
Ker sem do vaše težave zelo razumevajoč, vas prosim, da 
ste tudi vi do moje. Če se iz čisto osebnih razlogov enkrat v 
prihodnje odločim za pripravo mešane paelle in pri Carrefour 
Online zanjo naročim izdelke, ki jih absolutno potrebujem 
za pripravo le-te (in posledičnim zvišanjem skupnega zneska 
računa), razumite moje razočaranje ob ugotovitvi, da določenih 
sestavin za omenjeno paello ne bom prejel. Hočem reči, da mi 
prav nič ne koristi, če mi nekaj sestavin dostavite, drugih pa, 
enako pomembnih (zaradi “težav z oskrbo”), ne. Stvar je zelo 
preprosta: dostavite mi vse ali nič, prosim, paella brez barvila, 
paradižnika in piščanca je prava žalitev ene izmed naših najbolj 
zakoreninjenih tradicij, žalitev, katere avtor, sem prepričan, 
nočete biti.

V upanju, da vam bo uspelo razrešiti težave in me primerno 
oskrbeti, vas srčno pozdravljam,

Carmelo Durán

P. S. *Dezodoranta antiperspiranta Silver Protect Nivea For 
Men, 50 ml, absolutno nisem naročil in upam, da mi ga ne 
boste pomotoma zaračunali.
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 ZA: Aurora Reyes
RE: še enkrat tvoja 
mama

00:41

Mama, kar se tiče telefona, sem neke noči, po tistem, ko 
sem te videl za božič, snel slušalko in jo tako tudi pustil. Je 
prazgodovinsko komunikacijsko sredstvo. Je tudi vsiljiv, nasilen, 
odvečen in nepotreben, čeprav je mobilni telefon še slabši. 
Saj veš, da ti številke svojega mobilca ne dam iz preprostega 
razloga, ker je ne dam nikomur. Ni mi všeč, da me kličejo, še 
manj pa, da mi pošiljajo sporočilca. Odkar obstaja WhatsApp, 
je naš odnos do samih sebe zelo drugačen. Tisto, čemur smo 
nekdaj dejali notranji glas, je nadomestila cela četica zvokcev in 
rumenih obrazov. 

Kot sem te o tem že obvestil, sem si na dan svetih treh kraljev 
kupil roscón 1 in celega pojedel. V njem sem našel presenečenje! 
Razveselil sem se ga in to je najboljši povzetek tistega, kar se mi 
je zgodilo v zadnjih mesecih.

Kar se tiče tvojega računalnika, mi je zares žal. Želel sem 
ti le poenostaviti program za elektronsko pošto, ti odstraniti 
nekaj gumbov, ki jih prav nič ne potrebuješ, in ti tako pustiti 
le nepogrešljive. Toda če se zdaj ne znajdeš, lahko drugič 
spremeniva. Vidim, da se spoznavaš z informatiko. Prenašaš kaj 
nezakonitega?

Povej sestrični Angeliti, da jo je bilo čudovito spet videti. 
Šibek sem se ji zdel, ker ji nisem mogel prestaviti pralnega 
stroja, ki se, kot pravi ona, ponoči premika kar sam od sebe. 
Misli, da imam še vedno dvajset let, kot takrat, ko sem ji za 

1  Praznični sladki kruh obročaste oblike, obložen s sadjem, 
smetano in skritim darilcem.
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nekaj drobiža v drvarnico znosil celo prikolico drv. Očitno ne 
ve, da moja telesna višina in sedenje slabo vplivata na moj križ 
in da bi se s prestavljanjem stroja tako namučil, da bi za vsaj 
dva meseca obležal v postelji.

Presenečenje v roscónu je bil strašljiv Neo-kitsch angelček. Z 
vso domišljavostjo sem ga zabrisal v smeti in ne veš, kolikokrat 
sem to kasneje obžaloval. Mogoče bi ti bil všeč.

 OD: Janet Hola 00:50

Živijo, si sam? Bi postal moj prijatelj?


OD: Prime 
Gambling

Dve ponudbi, 
pridobite jih 
enostavno in uživajte

00:59

Za uživanje v osrčju Las Vegasa ne zapuščajte ugodja svojega 
doma. Registrirajte se še danes in se prepričajte sami.

www.playzgoldviva.net/es


OD: Googlova 
opozorila

Googlovo opozorilo: 
Elisendo Durán

01:14

Spletno Googlovo opozorilo za: ELISENDO DURÁN
Elisendo Durán prejemnik nagrade Escena 2019 …
ABC.es
Pred dvema letoma je prejemnik Nacionalne gledališke 

nagrade, dramaturg ELISENDO DURÁN (Alba de Aranda, 
1962), za svoje delo prejel novo nagrado …

Nagrada Escena 2019 za Elisenda Durána … 
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Analiza/Komentarji: BARCELONA, 28. jan. (Europa Press) 
– Nagrade …

Temna plat družine
… ELISENDO DURÁN je to sredo iz rok ministra za 

kulturo za svoje delo Sonce v maju prejel IV. nagrado Escena de 
Teatro, nova preiskava temne plati družine …

Nagrada Escena za Elisenda Durána
Madrid, 11. mar. (EFE). – Burgoški pisatelj ELISENDO 

DURÁN je danes zahvaljujoč uspehu Sonca v maju prejel 
nagrado Escena, medtem …

To sporočilo ste prejeli, ker ste naročeni na Googlova 
opozorila.

Odpovejte naročnino / Poglejte vsa opozorila

 OD: Aurora Reyes Radio 01:50

Sine, prižgi radio, zelo je zanimivo, govori neki pisatelj, 
mogoče te bo zanimalo.

 ZA: Jacobo RE: Zmešan si 02:18

Dragi nečak in krščenec,
posnetki, ki si mi jih poslal, so kar dobri. Le tisto z oknom 

in tovornjakom me ni prepričalo, ni pristno, vidi se, da igrajo. 
Kako si? Še pišeš? Omenil sem ti že, da so mi bila zelo všeč 
besedila, ki si mi jih dal prebrati. Kar nadaljuj. Ti stričevo 
mnenje še kaj pomeni? Pošlji mi še kaj, računaj name. Tudi če 
se vse poti zaprejo, bom tukaj. Vzamem buldožer in to je to. 
Nihče me ne more ustaviti, Jacobo, tebe pa lahko. Čeprav sem 
prepričan, da moje življenje ni najboljše, sem vsaj prepričan, da 
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ga živim. Želim si, da bi kaj takšnega lahko rekel tudi ti. Še 
vedno ne veš, kaj pomeni Izmečkomet? Si ga še enkrat prebral? 
Kateri del ti je najbolj všeč? Si ga vrnil očetu? Morda veš, ali si 
bral tisti izvod, ki sem mu ga dal jaz? Ali pa ti je dal kopijo? 

Komaj čakam, da preberem še kaj tvojega. Še mi piši. Če ti 
starši pustijo, lahko kakšen večer prideš k meni, vabim te na 
vroče hrenovke, si za? Milijon stvari ti imam pokazati. Mojega 
robota Abascala, na primer: naročim mu, naj prinese nogavice, 
in mi jih prinese. Neverjeten je.

Zdaj se bom poslovil. Predstavljaj si padalca veterana, ki 
svoj poklic privede do skrajnosti in se odloči, da bo končno 
preizkusil občutek prostega pada in trka ob tla. Po naključju se 
znajde v območju Majadahonde: ovinkaste ulice in ogromno 
vrstnih hiš, hiša opečnate barve in bazen v obliki trapezoida. 
Padalec trči ob skrilasto streho, pade skoznjo, prečka podstrešje, 
nato na njegova tla in se končno ustavi na tvoji tipkovnici.

To sem jaz. 
Aja, in čestitaj očetu za novo nagrado. Kako lepo, da je 

osvojil že toliko nagrad! 

 OD: Aurora Reyes Radio 02:24

Si poslušal? Takoj ko sem ti napisala, je začel govoriti o 
drugih stvareh in je postalo veliko bolj nezanimivo. Ga poznaš? 
Rekli so, da je napisal veliko knjig, Manuel Lombardo ali nekaj 
podobnega. Govoril je o tem, kako lahko literatura pomaga 
ljudem. Povedal je veliko lepega, česar pa ne znam ponoviti, 
pravi, da je zato, ker piše, boljša oseba. Pravi, da je tudi branje 
zelo pomembno. Prebral je nekaj povedi, ne vem, če bi ti bile 
všeč, meni so bile. 
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Vem, da boš rekel, da so neumnosti, predobro te poznam, 
ampak povej mi, še pišeš?

 ZA: Aurora Reyes RE: Radio 03:50

Draga mama, razumem, da se ti zdi, da me lahko neki avtor 
zanima, a se motiš. Beseda »literatura«, ki jo omenjaš, mi 
pomeni tako malo kot, kaj pa vem, »makrame«. Dejstvo, da 
pišem (tale mail, na primer), in to, da sem objavil eno knjigo 
(tebi je važno le to) me še ne spremeni v nekoga, ki bi mu to kaj 
pomenilo.

Poleg tega želim nekaj razčistiti: drugi zakon termodinamike 
pravi, da se entropija vseh odprtih procesov v univerzumu 
vedno povečuje. To pomeni, da se stvari, ki jih pustimo pri 
miru, vedno, vedno, vedno premešajo. Hočem reči, da v 
univerzumu brez mam in drugih oseb podobne narave nered 
vedno premaga red. In ker sebe dojemam kot odprt proces (saj 
veš, da nerad posegam v svoje lastno življenje), ti zagotavljam, 
da vse spremembe, ki se porodijo v moji osebnosti, stremijo k 
povečevanju mojega kaosa. Zato bom vedno bolj oddaljen od 
točke, kjer bi moral biti (kar predvidevajo ljudje, kot si ti). Zato 
se bom s pisanjem ali brez, v nasprotju s tistim, kar pravi tisti 
gospod in kar si slišala po radiu, vedno spreminjal na slabše. 
Zdi si mi neverjetno, da se glede na svoja leta ne zavedaš, da 
tako pač je, in si mi drzneš o literaturi govoriti kot o načinu za 
izboljšanje (koliko moraliziranja je v besedi »izboljšati«, mama, 
kaj za vraga pomeni »izboljšati«?), kot da bi za spremembe v 
meni obstajala le ena pot. 

Saj res, si videla, da je tvoj prvorojenec osvojil še eno nagrado? 
Bog ga blagoslovi. Ta se pa zna »izboljšati«.
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Četrtek, 14. marec 2019 

 OD: Sreča v hiši
Danes je lahko 
čudovit dan

08:00

Dobrodošli v nov dan, CARMELO.
Danes vam lahko kateri izmed naših izdelkov polepša dan. 

CARMELO, naš računalnik je za vas naključno izbral Parfum 

Afrodiziak za rjuhe, 8,99 €. 
Želimo vam lep dan.
Prodajalna sreče


OD: Carrefour 
Online

RE: Sprememba 
vašega naročila

10:11

Spoštovani g. Durán,
naj se vam najprej zahvalim za izkazano mnenje o naših 

storitvah. 
Razumemo vaše nelagodje in se vam obenem zahvaljujemo za 

informacijo, ki ste nam jo posredovali po pošti, saj nam mnenje 
strank veliko pomeni. Predstavlja namreč parameter, s katerim 
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merimo kakovost svojih storitev in nas v vsakem trenutku 
spodbuja k izboljšavam. 

Glede vašega naročila št. 2724259 z dne 15/03/2016, ki 
je bilo opravljeno med 18.00 in 20.00, vas obveščamo, da 
možnost odpovedi naročila po opravljenem plačilu s kreditno 
kartico, kot je določeno v pogojih poslovanja, ki si jih lahko 
preberete na naši spletni strani in s katerimi ste se morali ob 
nakupu strinjati, ni mogoča. 

Seveda obžalujemo težave z oskrbo, zaradi katerih vam 
ne moremo postreči z vsemi izdelki, ki ste jih naročili, a vas 
moramo obenem opozoriti, da je v omenjenih pogojih 
poslovanja, s katerimi ste se strinjali, pojasnjeno, da Carrefour 
Online v nobenem primeru ne more zagotoviti razpoložljivosti 
vseh izdelkov, objavljenih na spletni strani, in da se stranki za 
nedobavljene izdelke povrnejo stroški. 

In nazadnje, Dezodoranta antiperspiranta Silver Protect 
Nivea For Men vam nikakor nismo zaračunali, saj gre za 
promocijsko darilo Carrefour Online. Vsekakor obžalujemo, da 
vam zaradi težav z oskrbo, s katerimi ste že seznanjeni, nismo 
mogli ustreči. 

Če nam želite svetovati ali nam postaviti kakršno koli 
vprašanje, smo vam na voljo.

S spoštovanjem,
M. Carmen Gómez
Oddelek za stik s strankami Carrefour Online
Kontaktna številka: 302 290 300
stranke.prehrana@carrefour.es
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 OD: Aurora Reyes Ah, kakšna sinova 11:49

Ne vem, zakaj me tako rad dražiš. 
Ničesar ne vem o nagradi tvojega brata. Je pomembna? Kako 

si izvedel? Ti je povedal? Res bi bila vesela, če bi bila moja 
sinova malo bolj normalna in bi mi kdaj kaj povedala. Se ti zdi 
normalno, da sem zadnja oseba v celi Španiji, ki je izvedela za 
njegov uspeh?

In zate velja enako. Kadar koli se poslovim od tebe, v baru ali 
v avtobusu, se vprašam: »Kdaj ga bom spet videla? Kdaj bom 
spet govorila z njim? Kdaj bo blagovolil dvigniti telefon?« Ni 
mi všeč, da si zaprt tam v Madridu in ne kažeš znakov življenja. 
Si v redu? Pojdi ven, sine, moraš na zrak, med ljudi. V vsakem 
primeru, ne glede na to, kaj porečeš, piši. Zadnjič sem tvojo 
knjižico podarila novi medicinski sestri, rekla mi je, da njen 
mož veliko bere. 

Poklicala sem tvojega brata, da bi mu čestitala, pa mi tudi on 
ni dvignil telefona. Ah, zakaj ne morem imeti normalnih sinov? 
Seveda pa … dobro vem, po kom si se vrgel. Tvoj oče mi v vseh 
dvainštiridesetih letih zakona, dokler ni spil jutranje kave in od 
prve do zadnje vrstice prebral časopisa, ni niti enkrat namenil 
besede. Nikoli, nikoli mi ni rekel niti dober dan.

Odgovori mi, sine, in ne razlagaj mi več o vesolju, prosim.


OD: Mreža javnih 
knjižnic Madrid

Potek roka izposoje 13:16

Spoštovani prijatelj,
rok izposoje za
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• Tragična Španija (Narodna serija, 42 / zadnja serija), 
Benito Pérez Galdós

• Še en upornik več in nekaj menihov manj (Narodna 
serija, 20 / druga serija), Benito Pérez Galdós

• Dermato�toza, klinična mikološka raziskava bolnišnice v 
Madridu, Amalia del Palacio Hernanz

je potekel 24. maja 2018. Prosimo vas, da gradivo vrnete v

Javna knjižnica José Luis Sampedro,
C/Felipe el Hermoso 4

Opominjamo vas, da je najdaljši čas izposoje en mesec in 
da se bomo v primeru zamude pri vračilu poslužili primernih 
ukrepov.

Srčen pozdrav,
Mreža javnih knjižnic Madrid


OD: Googlova 
opozorila

Googlovo opozorilo: 
Elisendo Durán

15:38

Google blog Opozorilo za: ELISENDO DURÁN
(*) RIBNIK (*): MED PETARDAMI …
Po besedah Ane Žaba
… neizmerno sem vesela, da so nagrado podelili Elisendu 

Duránu, saj gre za pisca gledaliških besedil, ki me trenutno 
najbolj zanima … Vabim vas, da si pogledate uprizoritev Sonca 
v maju, ki je …

(*) RIBNIK (*)- http://ana-zaba.blogspot.com/
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To sporočilo ste prejeli, ker ste naročeni na Googlova 
opozorila.

Odpovejte naročnino / Poglejte vsa opozorila

 OD: Jacobo RE: Zmešan si 14:05

Živijo, stric, kako si. Kakšno naključje, ravno včeraj sem se 
med uro književnosti spomnil nate, danes zjutraj pa pogledam 
na mobitel in vidim, da si mi pisal. Posnetkov, ki sem ti jih 
poslal pred kakšnim letom, se sploh ne spomnim več, najbrž je 
šlo za traparije.

Vidim, da še vedno ponočuješ, hehe, ob kakšnih urah mi 
pišeš …

Zadnje čase nič ne pišem … skoraj nimam časa in … ah, kaj 
pa vem, ne vidim se. V nekem obdobju sem se lotil poezije, 
zdaj pa tudi tega ne več. Oče pravi, da moraš za pisanje poezije 
izpiliti besedišče, in vztraja, naj berem, naj ne začnem prehitro 
s pisanjem.

Kako lepo, tisto z robotom! Resno?
Ne vem, kdo mi je dal Izmečkomet. Mogoče mi še vedno leži 

kje v sobi. Če ga potrebuješ, naroči robotu, naj ga pride iskat.
Vesel sem, da sva se spet našla, stric. Ob trku si mi malo 

pomečkal tipkovnico, padalo pa mi je prišlo zelo prav, sem si 
naredil visečo mrežo. So aviatorke tvoje?

Čaoooooo.
JCB aoo
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ZA: Carrefour 
Online

RE: Sprememba 
vašega naročila

16:21

Spoštovana ga. ali gdč. Gómez,
glede na situacijo vam moram, z učenimi izrazi po vašem 

zgledu, sporočiti, da je storitev, ki jo ponuja Carrefour Online, 
dobesedno katastrofalna in da nikoli več ne bom nakupoval v 
supermarketu, v katerem, zanimivo, po nekakšnem usodnem 
nakupovalnem naključju veš, kaj kupiš, ne veš pa, kaj ti bodo 
dostavili. Kako nenavadno. Predstavljajte si, da nakupujem 
v supermarketu in mečem izdelke v voziček, ko pridem do 
blagajne, pa ugotovim, da je večina izdelkov, ki sem jih kupil, 
čudežno izginila. 

Okleščeno naročilo, za katero sem že plačal, bom sprejel le 
zato, ker mi ne nudite druge možnosti, a ste lahko prepričani, 
da bo to zadnjič. Morda bom zdaj zlorabil vaše zaupanje, ko 
vas bom vprašal, ali poznate kakšno podobno storitev online 
nakupovanja, ki, jasno, dobro deluje. Mislim, da se je trgovska 
veriga Mercadona v tem smislu precej izboljšala. Kaj pravite? 

V upanju, da se bosta najini usodi kdaj srečali ob lepši 
priložnosti, se prijazno poslavljam,

Carmelo Durán
P. S. Če česa ne prenesem, so to dezodoranti v spreju, zato se 

ne trudite s promocijskim darilom, nočem ga.


OD: Carrefour 
Online

RE: Sprememba 
vašega naročila

16:46

Cenjeni g. Durán,
naj vam najprej povem, da nam je žal za pomanjkanje vašega 

razumevanja. Ne zamerite, toda zdi se nam, da niste pošteni do 
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Carrefour Online in do kakovosti storitev, ki jih nudimo. Od 
vseh 47 izdelkov, ki ste jih vključili v svoje naročilo št. 2724259, 
vam ne moremo ponuditi samo treh.

Drugič, z obzirom na vaše nelagodje vam želi Carrefour 
Online v bodoče, ko bi se vam to zdelo primerno, izjemoma 
zagotoviti še dostavo preostalih izdelkov. Nam to ne predstavlja 
nobene ovire, res pa je, da tega običajno ne počnemo, saj 
naše stranke naročilo, pa čeprav nepopolno, raje prejmejo ob 
dogovorjenem datumu, ker se jim zdi, da lahko manjkajoče 
izdelke dobijo v kateri koli drugi trgovini.

V upanju, da lahko na ta način popravimo morebitno škodo, 
ki smo vam jo povzročili, pričakujemo vaš odgovor in vam 
ostajamo na razpolago.

S spoštovanjem,
M. Carmen Gómez
Oddelek za stik s strankami Carrefour Online
Kontaktna številka: 302 290 300
stranke.prehrana@carrefour.es

P. S. Dezodorant ni v spreju, ampak gre za sistem roll-on.


ZA: Carrefour 
Online

RE: Sprememba 
vašega naročila

16:53

Draga Mari Carmen,
neznansko sem vam hvaležen za vso pozornost, ampak ne, 

ne bom šel ven le zato, da bi kupil paradižnik, piščanca in 
žafran. Zdi se mi, da ste modra in razumevajoča oseba in to 
lahko razumete. Gre za princip. Pri vas naročam zato, da mi ni 
treba iz stanovanja. Oziroma, če sem še bolj natančen, pri vas 
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naročam, da se izognem vsakršni še tako minimalni možnosti, 
da bi se mi kdo postavil za hrbet in rekel: »Ste vi na vrsti?« 
Kakšna traparija, kdo je na vrsti. Ko me je enkrat to vprašala 
neka gospa, sem ji odgovoril: »Da, ampak zadnji.« Gospa je bila 
jezna kot ris in se najbrž zato ni niti nasmehnila. V trgovini 
prav nihče ni navdušen nad prisotnostjo človeka, kakršen sem 
jaz, o tem ne dvomim. A kljub temu nisem slaba oseba, Mari 
Carmen. Želel sem le povedati, da se mi zdi zelo protislovno, da 
me k direktnemu nakupu, ki ga tako zelo preziram, vabi nekdo, 
ki se ukvarja prav s spletno prodajo.

Zahvaljujem se vam za pripravljenost, a bi vam že bežen 
pogled v moj hladilnik dal razumeti, da o možnosti dostave 
preostalih izdelkov ne razmišljam. 

Zanimivo, včasih se ob pogledu na hladilnik počutim tako 
obupno, da izpustim globok vzdih in se nato zavem, da v njem 
odmeva, kar pomeni, da namesto opravljanja svoje prvotne 
vloge, tiste, za kar je bil spočet, igra vlogo zvočnika, zavira in 
izkrivlja moj glas. Kakšno noč kar bedim ob njem. »Eh, ah, 
oh.« Kar pa se tiče zamrzovalnika, ta je zaradi svoje ledeniške 
površine vedno bolj nedostopen. Na nekaj podobnega je moral 
naleteti kapitan Scott na Antarktiki. Če želite, vam lahko 
pošljem fotogra�jo (zamrzovalnika in hladilnika, ne Antarktike, 
pred kratkim sem ju posnel).

Mari Carmen, kakšen je dezodorant roll-on? Vem, da se 
strinjate z menoj, da je že sama beseda grda kot nemalo takšnih 
in da se od dezodoranta s sistemom, ki mu nadenejo tako ime, 
ne more pričakovati nič dobrega. 

Predstavljam si, da ste zelo mladi. Se vam zdim brezobziren, 
če vas vprašam po letih?

Nasvidenje,
Carmelo Durán
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OD: Carrefour 
Online

RE: Sprememba 
vašega naročila

17:43

Spoštovani G. Durán,
znova se vam moram opravičiti, toda Dezodorant Silver 

Protect Nivea For Men ni “roll-on”, moja napaka, ampak gre za 
kremo, ki se jo nanaša s prstom.

Svoje naročilo št. 2724259 boste brez izdelkov, o katerih ste 
že obveščeni, prejeli jutri, 15/03/2019, med 18.00 in 20.00.

Nadvse bomo veseli, če boste še naprej uporabljali naše 
usluge in preizkušali izboljšave, ki jih vsakodnevno vpeljujemo.

S spoštovanjem,
M. Carmen Gómez
Oddelek za stik s strankami Carrefour Online
Kontaktna številka: 302 290 300
stranke.prehrana@carrefour.es


ZA: Carrefour 
Online

RE: Sprememba 
vašega naročila

23:16

Mari Carmen,
dezodorant v kremi, ki se ga nanaša s prstom? Zanimivo. 

Predstavljam si, da to zagotavlja, da bo vsaj eden od moj prstov 
čudovito dišal.

 ZA: Aurora Reyes
RE: FW: Ah, kakšna 
sinova

01:52

Mama, Elisendove nagrade so vedno pomembne, drugače jih 
ne bi prejel.
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Drugič, nikamor se ne zaklepam. Če se tebi, ki živiš v vasi s 
3.000 prebivalci, tako barabami kot omejenimi, endogamnimi 
in bolnimi, zdi življenje v Madridu podobno zaklepanju, 
potem to o patološko lokalnem in narcisoidnem pogledu tistih, 
ki živite tam, pove vse. Majhna vas, velik pekel.

Naj ti povem, da mi po svež zrak ni treba na ulico. Dovolj je, 
če odprem balkonska vrata in okno v spalnici ter s tem ustvarim 
prepih, ki bi tebe, mama, kar odpihnil. Poleg tega, kot pravi 
neki pesnik … sem na samem nekdo, na ulici nihče.

Mislil sem, da v vasi ni človeka, ki mu še nisi podarila moje 
knjige. Ko boš želela kupiti še kakšno škatlo knjig, mi povej. 
Predvidevam, da se tvojim sokrajanom knjiga zdi zelo praktična 
pri netenju vinske rozge v kaminu, saj si ne morem domisliti, 
kaj drugega bi lahko počeli z njo. To, da je niso prebrali, je 
očitno. Če bi jo, še tebi ne bi dovolili ostati tam.

Dobro, no, tudi jaz te pogrešam. Čeprav praviš, da sem 
podoben očetu, ki ga tako zelo pogrešamo, ne pozabi, da sem 
na srečo kaj podedoval tudi po tebi.


ZA: Carrefour 
Online

RE: Sprememba 
vašega naročila

03:46

Draga Mari Carmen, če boste slučajno zdaj ali v bližnji 
prihodnosti iskali nekoga z mojim pro�lom, vam ob tej 
priložnosti pošiljam svoj življenjepis.

CARMELO DURÁN REYES
Alba de Aranda (Burgos), 1965
– Moja akademska izobrazba vključuje vpis v prve letnike 

univerzitetnih smeri prava, španskega jezika, arabskega jezika, 
geogra�je in zgodovine, sociologije in odontologije (ta zadnja le 
za draženje mojega očeta).
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– Delovne izkušnje: zelo malo (te točke ne bi rad razširil, saj 
res ni zanimiva). Brezposeln sem od leta 1993.

– Jeziki: ne zna/ne želi odgovoriti
– Stan: samski

 ZA: Jacobo RE: Zmešan si 04:01

Moj preljubi nečak, veš, pri kateri starosti je Rimbaud napisal 
vsa svoja dela? Veš, pri kateri starosti sem se, glede na to, da 
sem že vse povedal in da sem za pisanje že prestar, odločil za 
večni molk? Očeta glede poezije ne jemlji preveč resno. Resno, 
ne verjamem, da o poeziji ve več kot ti ali jaz, ki ne vem ničesar. 
Zakaj za vraga bi rad obogatil svoj besedni zaklad? Zdi se mi, da 
besedišče pesniku pomeni toliko kot posebni učinki �lmskemu 
režiserju. Ne verjamem, da za dobro upodobitev potrebuješ 
verbalno orožje, prej nasprotno.

Obogati svoj pogled, ne besedišča, raziskuj nova obzorja, 
Jacobo. Saj veš, da je moje mnenje pač moje mnenje in da ga 
vsi postavljajo v narekovaje (toda najboljše v življenju pride 
v narekovajih (če jih želiš videti (saj res, kako bi zaprl trojni 
oklepaj, z enim ali s tremi zaklepaji? Sam se nagibam k najbolj 
enostavni možnosti). 


ZA: Elisendo 
Durán

Čestitke 04:26

Čestitam, bratec, si pravi stroj za nagrade, prejmeš jih toliko, 
da nas niti ne obveščaš več. Saj veš, da se vsi tisti, ki nikoli 
nismo dvomili o tvojem talentu, neskončno veselimo. 

Še nekaj: kaj se je zgodilo z Izmečkometom? Si ga pokazal 
urednici? Si ga poslal še tistim, o katerih si mi pravil?
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OD: Googlova 
opozorila

Googlovo opozorilo: 
Carmelo Durán Reyes

05:48

Spletno Googlovo opozorilo za: CARMELO DURÁN 
REYES

Posnetek javnega zaslišanja v El Carmen (Santander Sever … 
CARMELO Estebaranz, predsednik La Verede de Algarrobo, 
občina San Calixto, C/Reyes, 3. Predstavitev organizacij – 
Organizacija Humanidad Vigente … po besedah župana, 
Felipa DURÁNA …

www.nasepodezeljenikolineumre.es/zaslisanje-javno-v-el-
carmen

To sporočilo ste prejeli, ker ste naročeni na Googlova 
opozorila.

Odpovejte naročnino / Poglejte vsa opozorila


