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Hr. Redaktør
Nu må jeg have luft.
Jeg er en moden kvinde, der deltager i petanquespillet hver torsdag aften, når mine
øvrige gøremål tillader det. Jeg nyder spillets finesser og det fine vejr. Samt en sjat
rødvin i ny og næ.
Men jeg er sikker på, at jeg ikke står alene,
når jeg giver udtryk for, at sproget på og
omkring banen har antaget en utrolig grov
karakter.

Jeg skulle nok
ikke have kaldt
hende en
dødssyg,
frustreret
møgso.

Nu må de kraft’edeme holde
op! Gu’ skal vi da ej ha’ en
skide bødekasse. Den ville
bare være fucking fuld efter
en enkelt aften. Hvad helvede
skal vi med alle de penge?

Vi bør alle værne om
vort smukke modersmål,
som vore gamle digtere har givet liv.
Hvis ikke det var fordi vores Præsident måske er en af de allerværste til at misbruge
sproget, ville jeg foreslå hende at indføre
en bødestraf for hvert bandeord, der siges
på eller i nærheden af banen. Nu føler jeg,
at jeg står helt alene med mit problem.
Med venlig hilsen
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Score

Løven
Jægeren
Præsidenten
Målerlarven
Missilet
Sundhedsapostlen
Græshyleren
Den Håndgangne
Den Snakkesalige
Gymnasten

Antal vundne

10. spillerunde

Antal kampe

Det er især herrerne, der bruger sprogets
værste gloser, men også flere af damerne
lader hånt om den gode opdragelse, de sikkert har modtaget. De er trods alt oppe i
årene og flere af dem har vist oven i købet
gået i danseskole som børn.
Det værste er nok, at sprogbrugen finder
sted, når der er små børn til stede. Jeg ved,
at mange omkringboende mødre er bekymrede for den afstumpning af børnenes sprog
der kan blive en følge, når de fra moders
barm følger spillets bølgen frem og tilbage.
Jeg synes godt man i stedet for at råbe ”for
helvede da også” kan råbe ”for hulen da”
Eller kunne man ikke i stedet for det evindelige ”satans” vænne sig til at råbe ”for
filan da”.

Ved vurdering af sine egne eller makkerens
kast kunne man godt forsøge sig med et:
”Det var skis’me ikke så godt” i stedet for
”sikke noget forpulet lort”.
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