
Babičkům, dědečkám a iným „pěkným vtáčkám“ 
29. číslo deníku (snad) pro radost (snad), 20. 4. 2020, připravili DFB,ŘČN 

Slovíčko 

3.kapitola – História Msulokuy (Objevili jsme další vzrušující důkaz návštěvy Uipů na Zemi! 

Vyrojí se okamžitě spousta hypotéz nevysvětlitelných úkazů, o kterých jsme již hovořili!) 
Keď boli Uipovia na Zemi, navštívili aj Liptovskú Tepličku, lebo sa im páčila na fotkách, ktoré 
hádzali do vesmíru takí bieli Hehojovia. To sú vesmírni doručovatelia letákov, sú to vlastne 
netopiere, len sú bieli a strašne veľkí a žijú tiež na Msulokue. Doručujú tak, že strašne rýchlo 
vyhadzujú fotky do vesmíru a adresáti ich chytajú. „Je to taká ozajstná matuna*, ja som to skúšal", 
hovoril Guoj, uipský majster sveta v chytaní letákov. Hesuo sa balil na cestu, ale nenechal si utiecť 
uipský príbeh o návšteve Liptovskej Tepličky, lebo ho mal rád. Začali mu rozprávať jeden cez 
druhého, ich tváre zozeleneli ešte viac.  
"To bolo dávno, keď sme chytili tú fotku a túžili ísť na to krásne miesto vychytené denným 
ruchom hôr. Jedného dňa sme nasadli na raketu a leteli na Zem, pristáli sme na Kráľovej holi, 
skoro sme nabúrali do stromu, trochu sme ho ohli. Len trochu a hneď mali Slováci poznámky, aj o 
tom spievajú dodnes. Potom sme zjedli všetky zemiaky v pivničkách dole v Tepličke. Frnkli sme 
odtiaľ, lebo nás naháňali chlapci vo vyšívaných krojoch, čo vybehli z dreveničiek. Leteli sme 
rýchlo preč, než nás roztrhnú ako žaby."  

Hesuo dnes už nezbalí nič. Pokračovanie zajtra.    Čmáráníčko 

                                                               

Zazpívej si s námi: 
Na Kráľovej holi 

|:Na Kráľovej holi stojí strom zelený,:| 
vrch má naklonený, vrch má naklonený, 
vrch má naklonený k tej slovenskej zemi. 

 
|:Odkážte, odpíšte darebným Uipom,:| 
že už viac nepôjdu, že už viac nepôjdu, 
že už viac nepôjdu od nás s plným  
bruchom. 

 
|:Odkážte, odpíšte tým darebným žabám,:| 
že pomsta za ten strom, že pomsta za ten strom,  
že pomsta za ten strom znesie sa k ich hlavám. 

 
|:Odkážte, odpíšte pozemským Liptovcom,:|             *matuna = sranda, radost 
že výprask nestojí, že výprask nestojí, že 
výprask nestojí, za pár grulí* a strom.                           *grule = brambory 

 
 



 


