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Olen tarkoituksella ja tietoisesti häirinnyt julkista liikennettä, sen matkustajia ja kuljettajaa valtaamalla linja-autosta
kaksi vierekkäistä istumapaikkaa. Haluan nyt omalta osaltani ja vapaaehtoisesti valaista muille matkustajille sekä
luotettavalla kuljettajalle miksi toimintani on niin omahyväistä. Täytän tämän lapun kunniattoman omantuntoni
kautta. Epäilen, etten paranna tapojani, mutta ainahan te saatte sitä toivoa.
Ikä:____vuotta
Koko:
Ulkonäkö:
Koulutus:

sukupuoli: mies

iso
omituinen
humanoidi

nainen

vielä isompi
kummallinen
korkea

pönäkkä
näkymätön
ajokortti

vuori
evvvk
matala

jättiläinen
kuin sika pienenä
keskinkertainen

joku muu
joku muu
joku muu

Minulla on hyvät perustelut sille, että varasin kaksi istumapaikkaa. Tein sen täysin tieten tahdoin ja täysin tajunnan
rajamailla. Sairastan mm. seuraavia sairauksia, jotka oikeuttavat minut istumaan yksin ilman vieruskaveria:
leveää persettä
sementiaa
jakopäätautia
vitamiinien puutosta
kaukokaipuuta
jotain muuta
Sen lisäksi, että olen hyvin sairas ihminen, vailla terveen kanssamatkustajani kykyä nauttia vieressä istuvan hiestä,
deodorantista, kopeloinneista, valkosipulin hajusta ja monesta muusta tajuntaa rikastuttavasta asiasta, tarvitsen
ikkunapaikan seuraaville asioille / seikoille:
vodka-pullolle
laukulleni
ilmaiseksi saadulle Metro-lehdelle
toiselle minälleni
egolleni
matkalipulle
jollekin mikä ei näy paljain silmin
pöllitylle Hesarille
Siellä missä asun, on totuttu siihen, että meiltä päin tulevat kuninkaat ja kuningattaret, eikä siniveristen tarvitse
tosiaankaan istua rahvaan kanssa vierekkäin. Olen siis:
Kermaperse Keravalta
Von Sossu Vantaalta
DI Espoosta
Herttua Helsingistä
Tsaari Tuusulasta
Kunkku Kauniaisista
Paroni Porvoosta
joku muu jostain muualta
Linja-autossa yksin istuessani tunnen olevani:
Kuningas
humalassa
poissa tolaltani
Haluan puolustella tekoani seuraavasti:
en mitenkään
HV
paha tapa

köyhä

vahinko

väärin ymmärretty

jotain todella suurta

kuljen omia polkujani

olen vähän tyhmä

Sen lisäksi, että valtaan linja-autossa kaksi paikkaa, hankaloitan kanssaihmisten elämää mm. seuraavilla tavoilla:
piereskelen hississä
kiilaan kassajonossa
seison rullaportaissa vasemmalla tai keskellä
räin kadulle
suljen ovet toisten nenän edestä
juon toisten kaljat ja paukut
sanon kiitos vain maksusta
Jos saisin omalta osaltani parantaa julkista liikennettä, tekisin seuraavaa:
lopettaisin linja-autovuorot
minulle oma pikavuoro, maksoi mitä maksoi
hytit ja tarjoilu linja-autoihin
valittaisin vain kaikesta, sillä se on luontoni
olen tyytyväinen, kunhan saan istua yksin
paikkaliput
Olen hyvin kiitollinen Aimo Onnikalle tai sille kuljettajalle / henkilölle joka tämän lapun antoi minulle täytettäväksi.
Nyt ymmärrän paremmin itseäni ja niitä jotka ovat joutuneet kärsimään vuokseni. Lupaan parantaa tapani:
uhkailemalla
kunhan saan lisää liksaa
keväämmällä
jouluun mennessä
eläkkeellä
en mitenkään
varmasti

Haluaisin lähettää vielä toisille matkustajille seuraavanlaisia terveisiä:
pysykää poissa tieltäni
kiitos haisulit matkaseurasta
satasella saatte anteeksi
minkä minä luonteelleni voin
Suurena syvien tunteiden taitavana tulkitsijana tahtoisin vielä sanoa: _ _ _ _ _ _

Tämän lapun voi palauttaa minne ikinä mieli tekee, vaikka kotisi roskikseen!

_____!

