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H.Šafrová – Betlém, paličkovaný triptych
- Vánoční dekorace

Desatero přání všem (nehodící se škrtněte).

1. Pevné zdraví všem, chuť do života i k jídlu, úsměvy i v duši, radost
z úspěchu (i z dětí),a někoho milého ke společnému sdílení osudu a
zla jako závist, mamon a chamtivost ať jdou mimo vás.
2. Dětem dobré rodiče (oba) a (náročné) učitele.
3. Křesťané nechť se dočkají narození Spasitele a nakonec (co
nejpozději) i spásy zasloužené dobrým životem.
4. Čechům rozpomenutí se na jejich kořeny, předky, historii, památky,
jazyk i tradice. Ať mír dál zůstává s jejich krajinou.
5. Židům ať už se konečně vrátí Jeruzalém.
6. Muslimům nechť je dopřáno dobrodiní vlastní pracovitosti a návrat
ke slavným dobám rozkvětu jejich vědy, matematiky i lékařství
v jejich zemích.
7. Vetřelcům překročení bludného kořene a zbloudění někam jinam.
8. Evropanům, aby už z Německa nepřišla další (opět hrozící) zkáza.
9. Vánoční pohodu po celý rok.
10. ... a tak.
(Doplnit něco pěkného dle individuálních potřeb).

********************************************************************
Dále už nečtěte, je to silvestrovské, nekorektní, dezinformační a uplacené z Východu

DEZINFORMAČNÍ PŘÍLOHY
*******************************************************************************

Hlasy z Kremlu
Ten pád lávky v Troji jste,
molodci, zajistili perfektně.
Teď ještě pád preferencí
Drahouše a pád Makrely na
hubu.

Vysvětlete už někdo Čechům, že za různé
prasárny nemohou Rusové. Stalin byl
Gruzínec a Brežněv byl Ukrajinec. Ti jenom
nás, mužiky dobromyslné, zneužili...

Šéf oddělení tvorby povodní a
sopečných výbuchů má jít na
koberec. Jak to, že ještě
nebouchla sopka v Berlíně?
v Beskydech?

*****

Hlasy z ÚV Českého svazu genderových ženštin:
(Příprava na slavnostní realizaci kvót, diskuse v kuloárech před zahájením:)

Dámy, slyšela jsem, že ptáci mají dlouhé gorily. Nebo že by naopak? No
to je jedno, hlavně aby už tu byli.
Berenika Šilková:

Michaela Engelsová: Souhlasím. Snad už mne konečně také někdo bude obtěžovat

alespoň vilnými pohledy a nejen slepeckými hůlkami.
Baba Jaga Ochránkyně: Já se tak těším do harému. Myslíte, že si mne taky někdo koupí?
Džamila Kavkazká: Nejvíce se těším, že budu moci konečně ty malé české nevěřící drzé

spratky pořádně seřezat.
Bůra Ščepánová: Pevně věřím, že někdo jako

Tamerlán bude konečně slušným

prezidentem...
Majdaléna Hašéryová, j.h., po překladu: ...a konečně Čehůny někdo zbaví zmatku v hlavě.

I s pomýlenými hlavami.

Tříkrálový summit *)
na téma „Ilegální imigrace“

V našem královském
zvěřinci máme věčně
hladové lvy.

U nás nedávno skončila
válka a někdo musí
procházkovou chůzí ta
minová pole vyčistit.

*) to je tzv. „mušketýrská matematika“

Po likvidaci prasečího
moru z Afriky mají naši
policejní odstřelovači
novou podobnou náplň
práce.

My jsme lidumilní
demokrati a
dáváme vetřelcům
vybrat: kamelomy
nebo Německo.

Summit armádních špiček
Téma jednání: Obrana hranic proti vetřelcům
Ať k nám přijdou
s křížem nebo

půlměsícem,
zazpíváme chorál a
pak jim nakopeme
pr... zadky

To je jednoduché. V uniformách
Cizinecké legie je pošleme
zpátky šířit slávu Francie.

Jan Žižka - Česko
Jací vetřelci? JÁ jsem vetřelec.
Konkurenty nesnáším a likviduji.
Možno i za poplatek.

Napoleon Bonaparte - Francie
Osvědčeno – na podzim je vytlačíme
na Sibiř a na jaře už je tam zase
prázdno....

Temüdžin Čingischán - Asie
Michail Kutuzov - Rusko
Prvních pár desítek dám
narazit hned na hranicích na
kůl a ti další si to už
dobrovolně rozmyslí.

Vlad III. Dracula - Rumunsko

Čím víc, tím líp. Žrádla není
nikdy dost...

Kanibal – Papua Nová Guinea

Z babiččiny moudrosti
Babičko, jak je
to? Máme tu
demokracii
nebo nemáme?

Babičko, jsou
voliči chytří
nebo ne?

Nemáme, děti. To je tak: Kdo jednou vyhraje
demokratické volby, stává se doživotně majitelem
demokracie. Ti ostatní jsou už jenom extremisti,
hlupáci, xenofobové a rasisti. Za komunistů to
bylo ostatně podobné....

To záleží, milé děti, na situaci. Nejlépe to vysvětlil
pan kundidát Drahouš. Voliči jsou chytří, když si ho
zvolí za prezidenta, ale pak totálně zhloupnou a
mohou hlasovat jen o úklidu psích hovínek na
obecní návsi.

********************************************************************************

Technická poznámka: Adresy hony.safrovi.eu

a jan.safrovi.eu jsou zrušeny, používejte adresy s identickým

obsahem http://www.amaterska-galerie.eu alias http://hony-safra.eu .
Někteří z Vás máte ty staré jako odkazy na svých stránkách, proveďte prosím změnu.
******************************************************************************

********************************************************
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:

