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PROBLEMATICKÉ PODZIMNÍ PROBUZENÍ

Poslušný pes Punťa Pepíka Plíhala pobíhal podle plotu.
Poštěkával po popelářích, přijeli pro pěkně plné popelnice.
Pantáta Petr Pařízek při průjmu proklínal předevčírem prošlý prejt.
Pan Pavel Průša prožíval poporodní problémy.
Paní Pavlínka Průšové porodila po půlnoci přirozeným porodem
překrásnou panenku.
Prťavou Pavlínku, přiškrcenou pupečníkem plácali poprvé po
prdelce. Potom přežalostně plakala, plivala plodové patoky,
požadovala pořádné prsní pití.
Patřičně pyšný Pavel pořádal párty. Pohostinství pod Platanem
pojmulo pozvané příbuzné, přátelé Průšových, prostě paráda!
Plzeňské pivo prokládané panáky Praděda. Po probuzení Pavlovu
palici pokořili pracovití permoníci. Posnídal Portské, pokazil pajšl,
pozvracel pohodlnou pohovku, polštář, přikrývku, potom podlahu.
Podělal pyžamo, prostěradlo, potom pisoár.
Počalo pršet. Plačtivé podzimní počasí pokazilo pohodu.
Pěkně pitomé probuzení ………….

Klientka : paní Jelenová Marie

PARDUBICKÁ PERNÍKÁŘKA PETRONELA
Pardubický perník proslavil Pardubice.
Petronela Plíhalová, prsatá perníkářka, používá po prarodičích
pohodlí pardubického panelového pokoje.
Petronela přemístila prodejnu perníku poblíž paneláku. Pondělní
prosincové probuzení počalo příjemně. Perníkářka právě prolévala
polevou perník, přidávala pralinky. Petronelo, pamatuj připravit
pěkné těsto, připomínala pomocnice paní Pokorná. Poklidná
pomocnice Pokorná pomáhala pouze přes poledne. Potřebovala
peníze, Pokorný popíjel. Pokaždé popil, potom propil plnou
peněženku peněz. Prohrával pokr, pokuřoval Petry, prudil…………
Práskly panty! Právě přišel Prokop, potulný proutník, pobývající
přes prázdniny podél pardubického potoka. Prokop potřeboval
pomoc. Petronela pomoc ponejprv poskytla, potom procitla.
Prokop pokukoval po pokladně plné peněz. Pochopil příležitost,
potom připravil plán. Pomaloučku, polehoučku připravoval past.
Patricii ponejprv políbil, polaskal, potom připravil pohoštění.
Pečené pirožky plněné pikantní pomazánkou. Přidal pokoutně
propasírované pelyňkové pití. Přiléval Petronele pelyňku, pohárek
po pohárku popíjela, pramálo připisovala pelyňkové pachuti
poblouznění,
pomalu
počala
pospávat.
Procitnutí
padlo,
podřimovala. Prokop připravil petrolej, polil podlahu. Pořádně
podojil pokladnu plnou peněz. Posloužil povlak polštáře. Perfektní
poklad. Poté podpálil podlahu, plazící plameny pokukovaly po
Patricii. Prokop prchnul. Pomocnice Pokorná právě přicházela.
Prokop Pokornou pomalu porazil. Plameny pokukovaly po pokoji,
pod parapetem, pobíhaly před prodejnou. Pokorná přivolala pomoc
policie. Přijeli před polednem, pomohli Petronele přežít. Prokop
pelášil po poli, policejní pilot prchajícího pobudu prohnal, poté
přihnal pod kola policie. Prokopa potrestali, počítá přisouzené
pondělky, pokladna promluvila, Petronela procitla.
Monika Megličová

PODZIMNÍ POVÍDÁNÍ

Povídej pejsku, počítej písně, pak půjdu.
Práskni počtem prutů, podzim přišel, pak prosinec přijde.
Přijde pán, paní. Pozoun před pikolou půjde pískat.
Předem půjdeme pomáhat pár pozorovat.
Pan Pěkný přinesl placku plněnou punčem.
Pane Plachta, přineste pár plněných placek.
Pavle přines plavky, půjdeme potápět podobně po potápkách.
Poručík Pihrt přišel pozorovat pozice před překážkami,
pak poručil praporčíkovi Pánkovi pozorovat překážky.
Pozor, předmostí posílit praporními pancéřovkami.
Plukovník pak přišel prohlédnout překážky.

Pan Zdeněk Kettner
Klient z terénu

PODZIMNÍ POSTŘEHY

Proslavenou pohádku Popelku,
poslouchají posluchači po Praze, Pardubicích, Přerově.

Plzeňské pivo pijí pivaři pivnic.

Pardubický perník proslavený po poutích,
pak prima prodejný po prodejnách potravin.

Punčocha, podkolenka, ponožka - praktické použitelné prádlo.

Paní preclíkářka pekla preclíky,
Přepepřené pro pány pijící pivo.

Pokladna plná papírových peněz,
připravená pro pracující pekaře, politiky, poslance!

Klientka : paní Stránská Boţena

POPŘEMÝŠLÍM ………..
Po přemýšlení přijde Pavlin příběh :
Proč právě procházka pejskům příjemná připadá?
Páníček přízeň pejskovi pohlazením,
polaskáním projevuje, piškotek přinese...
"Puňťo, podej pac!" Pejsek páníčkovi pacičku podávápohlazením pochválení páníček pejskovi předává.
Procházku provází pípání ptáčat a popěvky ptáčků,
připomínající příjemné popěvky písniček.

Příjemné podzimní počasí provokovalo procházkám po
parcích. Páníčci, panenky pejsci pochodovali po parcích.
Ptáččci pozpěvovali popěvky písniček.
Pozor! Pepíček pláče!

Pavla Ţivná

PEČÍNKA PRO PEPU

Petra Pecáková pekla pro Pepu Pelikána pečínku.
Petro proč pečeš Pepovi pečínku?
Pepa Pelikán pošilhává po plotně, polehává po pohovce posléze
peláší pro pivo. Petra porcuje pečínku. Použili příbory, požili
pochutinu, povídali pohádku, poslouchali písničku. Pepa Pelikán
políbí Petru Pecákovou, pohladí po paži, položí pod peřinu.
Promilují poledne polovinu.
Petro, půjdeme pracovat, petrželku pěstovat. Pepo, přichystej pět
pórků, prababička Pánková připraví pro pravnoučata pórkovou
polévku.
Pracujeme pospolu, prožíváme pohodu.

Jaroslava Hlaváčková

POŤAPANÝ PŘÍBĚH
Píšu příběh poťapaný, plním právě pouhé přání, papír překládám,
paměť postrádám, perem plnícím poznámky přidávám :
Prvního prosince první prašan poletoval, pejsek podle pána
poskakoval, paní peče pečínky, pro poslušné páníčky……

Panenka, panáček - poklička, pekáček,
písnička, pohádka - polička, přihrádka,
potůček, palouček, pramička, píseček ,
první, pátý, poslední,
pilný, prostý posedlý,

Proč, proto, protože - právě, přesto, přestože,
pán, paní, panáček - pejsek, prase, pasáček,
pěkný, pilný, pitomý - pouhý, prostý, poctivý,

Pan Pikolík, posedává, polehává, pobíhá,
Postřižinské pivo popíjí,
Po prsaté Pepině pokukuje,
Postel poskakuje – preclík požírá – pravdu popírá

Zdenka Walterová

POVÍDÁNÍ - PÍSMENO PÉ

Posnídám podnos plný palačinek,
pak pěkně přidám pár piv.
Přecpaná polehávám plným pupíkem,
Převalováním plyny probublávají.
Po poledni podzvednutou peřinou pouštím prdíky,
puch poletuje prostorem pokoje.
Pipinku papírem poutírám,
Prdelku podle půlek pořádně propudruji.
Po peněžence pokukuji,
pytlík plný papání popadnu.
Přes park pospíchám poklusem,
plná pěkných pocitů pilně pracovat.
Po proudu peřejí posílám pozdravy……….

Miluška Mazouchová

PANELÁK PLNÝ PŘEKVAPENÍ

Přítel potřeboval pomoci při praní prádla,
přítelkyně potřebovala přinést prášek pro praní prostěradel.
Paní Pilná právě plete ponožky,
ponožky pro pana Pilného.
Pan Pávek popíjel Plzeňské pivo.

PROVOZ PŘED PANELÁKEM
Pepík přecházel přes přechod,
právě potkal potkan potkana.
Pokutu platí pan Procházka při předjíždění,
projížděla policie.

Klientka : paní Pánková Věra

P,P,P,P,P,Piti, piti pá
Podnikavá penzionová pracovnice paní Pmegličová Pmonika
prosebně požádala prima pány, prima dámy, prima personál
penzionového podniku. „Prosím pěkně, připravte, předneste,
prezentuje pěkné povídání. Použijte pouze písmenko P.“ Proto
přijímám pěkně pekelnou práci, předpokládám přinejmenším
povedený počin.
Povídám, povídám
pozpátku…..

pohádku,

popletený

poslíček

pospíchal

Potom pole podmítal pečlivý pan Podmítal…..
Poslušní psi prolezou popelem pošpiněnou pecí, protože poslušní
psi popelem pošpiněnou pecí prolezou přeci…..
Pýcha, pytel, pysk, … pyšný Pepin Procházka plnými pysky provedl
prodloužený písk. Pak pelyňku plný pytel podal Pepinovi přítel.
Přičemž paci, paci pacičky pruhované prasátko pravou prackou
plácá perníčkové placičky…..
Pospěšte pomalu pomaloučku, pojedeme pospolu polehoučku,
po popletené pohádce přímo prudce do práce.
Psaní práce plné
přítomné.

písmene „Pé“,

přeje příjemný poklid pro

Pěkné počtení přátelé paření .
P.S.:
Pěkná poslušná
panenka pomáhá potřebným plnou pomocí.
Protože pracovnice přímé péče příjemným pohledem potěší
posmutnělé přece. Po patrech peláší pomáhat, přičemž postele
postlat, papání podávat.
Pomocné pacičce podání, patří proto poděkování.
Marta Rysková

PODZIM
Protože prší, pořád přemýšlím, proč podzim přichází později,
přitom připouštím - počasí půjde poručit, pouze pokud poznáme
pravdu přírody. Pokud plískanice přejdou, pokud přijde povodeň,
pak plně pochopíme počínání přírody - pěkné počasí prostě přijde
poskrovnu, pokud přijde, prosím, pozdvihněte pravici, pokyňte,
plesejte! Práce počká!
Přišel podzim, panuje pochmurno. Proč prostě pořád pouze
přežíváme? Proč počasí prověřuje pevnost počínání? Představivost
pracuje pořád – přináší pláně plné podbělu, petrklíčů, pomněnek.
Pravda pokulhává- pokrytečtí politici popírají pravdu, poroučejí.
Podlí policisté polehoučku podlézají. Polykáme politováníhodné
pocity. Psychiatři proklamují plno pacientů! Pochybné praktiky
podvodníků přidávají pocity prázdnoty. Plno pohřešovaných prostě
pláchlo – přes pouště, přes pralesy – pryč. Popisovat pořád
pochmurno přestává přinášet prospěch.
Pokusím
provokativně,
prvoplánově
pozdvihnout
pozitiva
pozemského pachtění. Především přátelství - prostě poklad. Pokud
po pravici poskakuje přítel, paráda! Požitkář pookřeje, pojí-li
prvotřídní pralinku. Plnoštíhlí pojídají pořád. Pokud předpověď
počasí pozitivně podpoří přicházející parna, pak pookřeje početná
populace, ponejvíce praštění přeplavou přehrady. Pošťačka
předávající peníze prolomí poslední pochmurné pnutí. Polibky
pomáhají především přítulným povahám.
Prostě pro praktické přežití poradím především - popřemýšlet,
pochválit, prostřít, pojíst, popít, potom parádně poděkovat!
Přežijte přátelé! 

Ema Kalová
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