o kom se mluví

doretuš pozadi

Nejspíš k velké pitce se schyluje v Řitce.
Svatba se tu chystá, nevěstě je tři sta.
Ženich nelíbí se rodičům, berňáku i polišům,
bude Helče oporou, nevystačil s podporou.
Helenka se vdává, její bratr pogrom chystá,
skládá mnoho písní a není metalista...
Helenka se vdává, Lucka má ještě věnec,
protože není metalistka, otec je hudební
vědec.
Bratr, co se nemeje, nekouří a neleje,
denně skládá úklady, Helenka má poklady.
Poklady byly v Řitce, ale teď jsou v řiti,
rodinný plán zdědit prachy
do pekel se zřítí...

Jedna ze svatebních fotografií Vondráčkové a Michala, použitých
ve videu drsné
písně

Helenka se vdává, večírek jak
kráva, bratr pogrom chystá,
na pomoc volá Krista...
V padesáti puberta a manžel
je poberta, v Blesku píšou
je to kus, má bambus jako
autobus...

Vondráčková
hvězdou
internetu!

Zatímco její stejně staré kolegyně
pomalu upadají v zapomnění a mladá generace je téměř ignoruje,
Helena Vondráčková je stále nevyčerpatelnou studnicí inspirace...

Foto: archiv (1), repro www.youtube.cz (2)
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Vystavovaná preparovaná těla
v pražské Lucerně se stala předmětem vtípku na Vondráčkovou

ožná
ani
sama Helena Vondráčková (60) nechápe, proč se poslední dobou stává
předmětem
různých vtípků, které
se šíří především
prostřednictvím
internetu. Není to
tak dávno, kdy hotový poprask způsobilo video, ve
kterém se prolínají ukázky preparovaných
těl
z kontroverzní výstavy »The Bodies« a zpěvaččiny fotografie. To
vše za doprovodu
jejího hitu »Proč

mě nikdo nemá rád«.
Zábava ovšem pokračuje a tentokrát
se o ni postarala
skupina Františka
Sahuly Synové výčepu. Na internetu totiž momentálně frčí
video s názvem »Helenka se vdává«.

Helenka je fajn,
manžel je divný
A nutno dodat, že
skupina tam zpěvačku a jejího manžela
Martina Michala ani
trochu nešetří!
„Helenka mě napadla tak nějak samovolně, ne že bych
vůči ní cítil nějakou
nenávist, spíš mě

zarazil její manžel,“
vysvětlil nám autor
hudby i textu František Sahula. A co takhle strach z žaloby,
kterou si už od zpěvaččina manžela vysloužili autoři videa,
kteří Vondráčkovou
spojovali s mumiemi vystavovanými
v Lucerně? „My jsme
text předtím konzultovali s JUDr. Pečeným a původní verzi jsme pochopitelně
na jeho radu trochu
proškrtali,“ přiznává Sahula s tím, že
zatím ho Martin Michal kvůli případné
žalobě ještě nekontaktoval.

1/1 šířka
Piekwie
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