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Polopravd a lhaní si na ČT
v bedně užijete 265x do roka
dnes a denně dosytnosti.

Ale krásná podívaná
je v Kutné Hoře jen
jedenkrát za rok.
Tož vypněte bednu a
spěchejte na Hory
Kutné!

Uznejte, že už jen čtení programu je literárním zážitkem.

Fake-news z domova, ze světa, z umění i historie – pro každého něco.
(Putin je v tom nevinně)

Poté, co veřejné peníze byly rozházeny na zbytečnosti jako Bartoškova Karlovarská žranice či
Brněnské pálení benzinu v motorkách a podobné dobře zlobované ptákoviny se zjistilo, že chybí
peníze na sociální služby. Paní ministryně MPSV prohlásila, že peníze se najdou, a šla je hledat:

Také s počasím, které se nechová dle věšteb rosniček a tzv. meteorologů je potřeba konečně NĚCO
udělat. Světýlko na konci tunelu se už objevuje:

Politici, novináři a učitelé
se modlí k obrazu
sv. Záškolačky, aby byli
obdařeni alespoň stejnou
inteligencí jakou má Ona.

S námořními
lupiči se admirál
Horátio Nelson
nebabral a jejich
lidská práva
neřešil. Pravdou
je, že Babu-JaguOchranářku
z toho klepla
Pepka.

Naši známí lékaři a odborníci z více medicínských oborů (gynekolog, ornitolog a
psychiatr) tvrdí, že za svůj profesní život poznali jen dvě pohlaví. Redakční
špehové a zpravodajové tedy vyrazili do ulic (pochopitelně jen Prahy, tušili, že
jinde šanci nemají), aby zjistili, jestli těch pohlaví není přece jenom více. Jejich
snažení bylo korunováno úspěchem a ten umělecky zdokumentovali:

Pohlaví č. 5
Nálevnice

Pohlaví č. 8
Mikrohydrant

Pohlaví č. 11
Chobotálník

Pohlaví č. 18
Zelená díra (častý výskyt mezi
ekologickými aktivistkami).


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 totiž (píp) po tom, co si tu píšeme.

