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Holizda, Lišajíčci drazí...

Zdravím pozdravem lišajským veškerý l id Lišajský. Fotek

z Lampionády ve fotoalbu spousta jest dostupná na adrese vám

jistě dobře známé - http://fotoalbum.lisaj.cz.
A jaká že to Lampionáda byla? Díky skřipkové vepřové epidemó-

nii , která spousta l idu l išajského postihla, účast na lampionádě

byla velmi nízká. I tak si ovšem skupina skřipkově nejodolnějších

Lišajů pobyt pěkně užila a z plných hrdel zapěla. Několik pře-

kvapení čeká na Lišaje, kteřížto na akci účastni nebyli , však ve

fotoalbu uhlídají sobě.

Nový vynález profylakticky proti chorobám infekčním účinný

veskrze jest. Mirek (Kombajn zovaný) vyrobiti jej podle receptu

svého dokázal a tím osazenstvo veškeré potěšiti zvládnul. Paten-

tovaný název produktu ducha jeho jest LATÉ, což zkratka jest ce-

lého názvu: Lišajský antivirový teplovodící energetizátor. Noví

členové komunity naší - Tony a Darja - přibyl i . Tony zdravici sou-

druhů angolských řečí Lišajům cizí plynule na jej ich revolučním

průvodu přednesl (Tomáš

naštěstí simultánně překlá-

dat jal se jej, že by i paní

Hábová záviděti mohla

mu). Též zviřátko nové

PŘEVELIKÉ mezi Lišaj i se

objevilo, kteréžto si naše

jorkšírka Aťka s větším po-

níkem spletla. Dva oslaven-

ci - Ádík a Natálka oslavi l i

významná životní jubi lea

svoje, přičemž každému dor-

tíku naděleno bylo! Děti zav-

dati mohli sobě nápojem

bublinkovým prapodivné

barvy. Všichni tváři l i se, co-

by jim mana nebeská po-

skytnuta byla. Taktéž na

sportovní vyžití zapomenuto

nebylo a zábavná hra

"KJUB" řečená jako o život

hraná některými Lišaj i byla.

Novinou jest také to, že Mi-

chal kouření cigaret zanechal,

ovšem zlí jazykové tvrdí, že

doutníčky novou vášní jeho

staly se. Tomáš bubnovaje

vařečkami na buben - hrnec -

nezlomiti vařečky žádné po

kolika letech dokázal. Marný

byl pokus Mirkova vlastno-

ručně vyrobeného balona vy-

pustiti . V plamenech na zemi

čadíc dým smrdutý a pár drát-

ků po něm ostalo. Mirek na

Drakiádu vzpomněv, draka

svého vypustiti pokusil se, byť

stejně neúspěšně. Na obráz-

cích možno viděti hlavní vý-

jevy lampionády. Zaujmout by

měl především Mirkův pták a

Janina kačenka, stejně jako

pokus poníka Leona Dana za-

dáviti . Na dalším obrázku

vidno jest Leuška coby poní-

ková krasojezdkyně, noví

Lišajové - Tony a Darja,

Mirkův LATÉ vynález, vysmá-

tá Míša a obrázky z narozeni-

nové párty. Více obrázků

v lišajském fotoalbu k vidění

jest. Příště viděti můžeme se

na zkušce Lišajbendu v Brně

v kultovní hospodě to "U Mal-

chrů". Vstup v Lišajském

stejnokroji ZDARMA jest!

Upozorňuji na přednovoroční

zabijačku. Holizda. Všem

Lišajům ZDAR budiž!
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