Vyšlo: 28. 12. 2015

Došlo před uzávěrkou:
Pan Povondra, vrátný ve výslužbě a nenápadný spolupracovník pana Karla Čapka, nám poslal další reportážní
fotografii, tentokrát rázu zcela kulturního, k níž jistě není třeba nic dodávat:

Tady Mlok 1, tady Mlok 1 – voláme VeleMloka,
voláme VeleMloka. Komando je na místě a
připraveno ke kulturnímu útoku. Přepínám...



Na další stránky se radši nedívejte! Dejte si říci a neriskujte...
Co kdyby se tam nacházely zrovna Vaše obrázky, hanebně zneužité, (nebo naopak, nenacházely, a vám to přišlo
líto):

Já mám fantastické rodiče. Propadám z češtiny
a matyky, mám tróju z chování za ránu pěstí
krávě učitelce, a oni mě vezmou na dovolenou
do Skandinávie. Jen aby se neřeklo, dostanu prý
menší pohlavek v Norsku někde na náměstí....

(Pavel Werner)

Končím. Dvě stě poslanců je příliš
těžká konkurence…

(Ivo Fibiger)

Sprosťáku, komu říkáš
černoško? Mluv korektně! Já
jsem bílá Afromerkloška.
Bohužel málo osvětlená.

(Petr Černoch)

Taťko, jsi úžasný. Tebe by měli
poslat na hranice. Neproklouzla by ti
ani myš...

(Foto Jar. Malý)

Taky bych chtěl prezidenta
noblesního s názory pana
Zemana. Ale jsem vychován ke
skromnosti a vím, že všechno
mít nemohu. Tak oželím tu
noblesnost, ať se kavárna třeba
pos....

Nejsi ty nějaký prdlý aktivista?
Jaký králík?
To je konzerva-samochodka.
(L. Keilwerth)

(Sun Hubáčková)

PST!!!
Zatím je to tajné, ale představím
vám nejnovější projekt
neprostupné ochrany českých
hranic.

(Josef Koutný)

Vůbec těm lidem nerozumím. Prý mají
svobodu a sekýruje je kdejaký ouřada či baba
z Berlína. Prý mají demokracii a nepatrná
menšina nadává většině za volbu prezidenta,
Pavláska i Ortela. Ti, co mají zajistit bezpečí,
vítají vetřelce. Kriminálnici se mají lépe než
vojáci v poli. Pracující lidi živí parazity.
Jsem z toho fakt jelen...

(Ivana Danhoferová)

Teda, Mařko, co Tě zvolili do
Sněmovny, už ti nejsme dost dobré,
a vystrkuješ na nás zadek. Na rovinu
řečeno, stala se tam z tebe děsná
kráva.

(Pablo Černošek)

Taťko, co to jsou ty kvóty?

To znamená, že ty,
jakožto kvotna,
můžeš kundidovat
do posranecké
sněmovny!

(Jar. Drechslerová)

Prý se už nesmí ve státní svátek
shánět živobytí a má se sedět
doma na zadku.
Tak z toho už jsem opravdu na
větvi....

Řeknu vám to jako odborník na rovinu.
V Česku mají nesmrtelnou státní
pokladnu. Kouknu a vidím:
Kde nic není, ani smrt nebere!

(Kili)

(Zdeněk Fiala)

Víš, miláčku, můj starej je
jenom takovej průměrnej
blbec...

To je fakt smůla. Kdyby byl
nadprůměrnej, mohl bejt
poslancem.

(Chorche Bartošík)

Ty, Voloďo, jsi si
opravdu jistý, že ti
Osmani mají jenom
luky a šípy?

(Olin Chvála)

Muži jsou divní. Ráno mi sbalil kufr a
řekl, že si tu mám mávnout na
nějakýho Itala, tuším Pendolýna.

Holky, já tady určitě
nastydnu. Prej takhle
máme čekat, než
vyříděj Ratha a
Parkánovou.

(Michaela Bednářová)

(Jitka Jelínková)

Telefonoval mi Bohuslav, jestli bych
neobsloužila také jeho kámoše. Tak
jsem
mu
natvrdo
řekla,
že
s poloopicemi to nedělám.

(Anna Vršecká)

Ano, slavná maturitní komise,
otázce rozumím. Takže deset ran
evropských jsou, ....jsou,.....už vím!
Jan Šiška z Trucova,
Prokop Chlupatý,
Bona-Prd-Na-Poleno,
Foto Bysmark,
Vladimír Ulhanov,
Muš Oliny,
Alfons Chytler,
Pepíno Impresárovič Skálin,
Leovid Ukrajinovič Březňák,
a ta desátá.......(?)........,
už to mám!
Andělína Makrelová!
To jsem chytrá holka, co?

(Jana Sádriková)

Šel okolo velkej hafan, ale já nemohlo
poznat, jestli je umírněnej...

(Foto Josefina E.)

S umírněnými muslimy se to má stejně
jako s Němci. Ti umírnění tenkrát u
Stalingradu stříleli jenom do vzduchu.

Ale co když se
tam musí
pracovat?









(Marta Valášková)



(Petr Hanisch)

Já jsem tak blbá.... V té krabici bylo opravdu jenom víno.

(Petr Černoch)


Došlo po uzávěrce
z Říše evropské národa německého:

To je neuvěřitelné, co už si v tom
protektorátu dovolují?! Nařizuji:
Okamžitě zrušit přímou volbu těch jejich tak
zvaných prezidentů!
Toho xenofoba, co si troufnul napsat Válku
s mloky, ihned zavřít!!
Už včera vyprázdnit všechny bývalé
zotavovny toho jejich ROH!!!
Sofort!


PATLA.../SEJF – samizdatový plátek určený k informačnímu obtěžování přátel malířů, patlálků,
spisovatelů a pisálků. Obtěžování se lze zbavit hláškou na adrese cmuchalek@centrum.cz ,
hlášky obzvláště pikantní jsou vítány a budou zveřejněny. Vychází pravidelně nepravidelně,
bez souhlasu státních byrokratů, je jim (píp) po tom, co si tu píšeme.

Starší čísla jsou zde:

