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Občas se rytmus mé lenosti, se kterým vydávám tento nenávistný plátek, nesejde s tím, co
přátelé a známí konají v okruhu své umělecké působnosti. Pak se musím rychle probudit ze své
důchodcovské letargie a vydat jakési spěšné číslo. Útěchou mi je, že mnozí z Vás mi pozvánky
pošlete pozdě, kdy už nejsou moc aktuální. Na skoro poslední chvíli tedy zvou kamarádky:
Anička Vršecká:

... a tohle tu ještě nebylo, ale kdo to sem má blízko, určitě nebude zklamaný. Zve Vás Zuzka
Vebersiková, všeumělkyně angažovaná v kdejaké výstavě v královéhradecké končině. Názvu se
nelekejte, výstava je aktuálně připravena:

Milovníky ptáčků a jiných živých tvorečků můžeme ubezpečit, že „ptačí období“ Soni Kosové
stále trvá:

Soňa Kosová : Ve stínu stromů

Kdo zase čeká nějakou „nemravnost“, tak má tentokrát smůlu. Pan Putin neposlal peníze ani
schválené obrázky. Nezbývá tedy, než se obrátit k moudré babičce:
Babičko, ta
demonstrace na Letné,
to bylo jako za Tvého
mlada v roce 89?

Ale kdepak, děti. Tohle byla jen taková
taškařice různých pražských antichartistů,
jako je pan Svěrák, kteří závidí dotace
zemědělcům, ač by je měli dostat neuznaní
umělci, aby neumřeli hlady.
Taky nebyla vyhlášena ani generální stávka,
ani nevzniklo žádné Občanské fórum.
Když se zjistilo, že nikdo neví, proč se tedy
vlastně sešli, tak se všichni sebrali a šli zase
domů.

Babičko, poraď!
Máme za úkol napsat
příklady prázdných hesel
a my nevíme, co to je...

Korektní pohádka:

To jsou, děti, bláboly, které hezky znějí, ale které
neumějí vysvětlit ani ti, kdo je, většinou za peníze,
hlásají. Je jich strašná spousta a každý posluchač se
radši tváří, že ví, oč jde, ač to neví. Tak třeba:
Socialistické vymoženosti.
Pravda a láska musí zvítězit.
Chceme sociálně spravedlivou společnost.
Spojovat rozdělený národ.
Každý má právo na nadprůměrný plat či mzdu.
Každý má právo zadarmo bydlet,.....
Zvládneme to!
Každý má právo na svůj názor, je-li v souladu s naším.

V jedné nedaleké zemi žili samí hodní lidé. V čele jim stál kancléř
nebo kancléřka, a neměli jinou starost, než jak zajistit nějaké
dobro lidem v sousedních zemích. Tak třeba přijeli k jedné vesnici
nedaleko Kladna a přivezli chudým lidem spoustu hodnotných
dárků a potravin. A co ti vesničtí nevychovanci provedli? Z trucu si
spálili vesnici a spáchali hromadnou sebevraždu.
Nebo ti hodní lidé poslali do Čech inženýra gynekologie, aby poučil
zdejší dívky o základních hygienických návycích. A oni ho tu zavřeli
do vězení, až zčernal.
Ale babičko, prý to bylo všechno
jinak.
Ano, děti, ale to už by nebyla pohádka,
ale součást nenávistné dezinformační
kampaně.


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.

