
Babičkům, dědečkám a iným „pěkným vtáčkám“
33. číslo deníku (snad) pro radost (snad), 24. 4.2020, připravili DFB, ŘČN

Receptíček
Včera jsme uváděli (bez záruky) recept
Topinambura predsudky búra. 
Recept jsme ozkoušeli a shodli se: … „dá sa“. 
(Ne, vážně to bylo dobré, zkuste sami.)

Slovíčko a Čmáráníčko
7. kapitola – História Msulokuy

Hesuo sa nemohol vystrábiť z toho zranenia, tak ho Kuilja vzala do jednej liečebnej komnaty, kde liečili 
umením. Boli tam obrazy Radka Pilařa, ktorý je síce človek, ale s Hesuom má mnoho spoločného. Hesuo 
tiež maľuje podobné obrazy a rád sa pohráva s takým štýlom ako Pilař, ktorý má more fantázie. To bolo pre 
Hesua ako balzam na rany. Obrazy Puclov sa usadili v jeho srdci a fúkali mu rany. Hesuovi a Kuilji radosťou
skákali ich duše. Pod jednou strechou mali géžnilovú (= superkovú) zábavu aj  liečbu, ďakovali veľmi 
Aruane, že importovala túto liečebňu do zeme Puluc a nechala ich prežiť na vlastnej koži uzdravovaciu moc 
tých  skvelých obrazov. Hesuo bol z liečby unavený, šiel snívať. Pokračovanie na budúce.

(Další zjevný důkaz o návštěvách Uipů na Zemi!)

Nové objevy:
Taktera – múza konce hojnosti, kvůli věku, či
zdraví. Hlídá starší, nebo cholesterolové, nebo
hypertenzní Uipy, aby nejedli klobásy (ty promě-
ňuje na okurky) a nepili alkohol (ten proměňuje
na pouhou léčivou vodu sirnatého pramene). Má
práce nad hlavu. Uipové se strachem vyhlížejí
Takteru od svých 35. narozenin, které často
oslaví u sklenky vejcovky a okurkového dortu.

                                                    Nuguva – huba múzová, čo spôsobí, že vymýšľaš vtipné slová
                                                                                         

                                                                                          Nuguva je velmi líná múza, málokdy někoho
                                                                                         navštíví, jen náhodou na ni narazíte, o to víc
                                                                                         si svoji vtipnost užijete. Někdy houba vytrousí
                                                                                         výtrus, ten se u vás zakoření a jste vtipní až do
                                                                                         smrti (to nebývá dlouho). Zajímavé je, že takoví
                                                                                         lidé jsou náchylní na nehody s tupým předmětem.
                                                                                         (Asi vedlejší účinek vtipnosti z houby.)  
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