
Babičkům, dědečkám a iným „pěkným vtáčkám“ 
41. a 42. číslo deníku (snad) pro radost (snad), 2. 5. a 3. 5. 2020, připravili oZS, DFB, ŘČN 

Úvodníček  
Milí milí,  
taky vám májovým časem ožily žíly? Měsíc jménem máj, či zdobný květen, romantiky ráj i láska k 
dětem. Je to měsíc Matky i matek, stavění máje – lásky svátek. A láska ve všech svých podobách, 
chodí po lidech, ne po horách! 

Myšlénečka na nedělu 
Moji milí, 

trošičku se nám zatáhlo, ale naše zkušenost říká, že sluníčko opět vyjde. A můžeš si být jist(a), že 
vychází právě pro tebe. Jinak řečeno, všechno co se děje má nějaký smysl a nějaký význam. Možná 
právě ty máš v tomto dění nějaký úkol. Že nevíš jaký? Otevři oči a podívej se kolem sebe, jistě 
najdeš úžasnou drobnost, které se zhostíš a uděláš pronikavou radost v okolí. To slunce vychází 
pro tebe. A věř, že je tu něco víc než slunce. 

Receptíček 
Fazolová matunačka* 
Slušivě opálená cibule pluje na lodi z čínského zelí Rudým rajským mořem. Je sucho, loď naráží 
na fazolový štěrk a kukuřičné kamínky. V moři plave spousta saturejčího planktonu. 

*matuna = legrace, radost, veselost 

 

Slovíčko 

 

História Msulokuy – 12. kapitola 

Naučil sa Hesuo, že má byť  zodpovedný. To 
bolo tak. Hesuo mal nebezpečný nápad, ktorý 
mohol stáť život Kuilju. Hesuo urobil jumu 
(hlúposť), keď vyvádzal s loďou odvážne 
kúsky a Kuilja spadla do vody. Rýchlo skočil 
pre ňu a zachránil ju z mora. Mala boľavú 
hlavu, Hesuo ju opatroval a Kuilja bola v 
takej kondícii ako predtým. Nehnevala sa na 
Hesua ani trochu. Mala ho rada naďalej. Bola 
unavená, tak ju Hesuo vzal do náručia a 
odniesol do postele. Pokračovanie, keď sa 
vyspí. 
(Patrně se nedochovala část svitků, nevíme, co se 
stalo mezi Kuiljou a Hesuem, že odchází s Malou 
mořskou uipkou.) 

 

 

 

 

 
13.kapitola 

Malá morská uipka volala Hesua na more, na 
malú prechádzku. Oxa (ich interná lodná 
zubárka) úfala, že bude môcť Malú morskú 
uipku vyšetriť, keď príde na loď za Hesuom, 
ale Malá morská uipka jej zutekala. Hesuo to 
vedel, tak varoval Malú morskú uipku a ona 
rýchlo skočila do mora, Hesuo za ňou a 
odplávali ďaleko od Géžnily. Bola to veľká 
matuna, keď tam Oxa stála s frajerskou 
vŕtačkou v ruke a spínala ruky a vŕtačku do 
diaľky prosiac, aby sa vrátili. Hesuo sa smial, 
lebo vedel, že pôjde vyšetrovať tých, čo 
zostali na lodi. Pokračovanie, až sa 
poprechádza s Malou morskou uipkou. 

 



Nedělní příložička 
 

Nové nálezy a objevy: 

 

Na prvním obrázku vidíme 
Vlajku Autistánska – není to 
vlajka Msulokuy, je to patrně  
vlajka Uipo – lidí (Hesuův národ), 
autos jak víme znamená sám,  
vlastní, tady patrně ve smyslu 
jedinečný, což zjevně Uipo – lidé  
jsou. 

Zleva Matuna – múza legrace,  
radosti, způsobuje smysl pro humor, 
když na ni narazíte. 

Namusuma – houba, (matka  
Nuguvy múzy vtipného slova),  
je to múza tvorby, vymýšlení,  
tvořivého přístupu k životu. 

Tomamitka – (sestra Matuny), múza 
způsobující sílu a pravdivost citů a jejich 
prožívání, též schopnost jejich čtení v hlavách 
druhých. 

 

Druhý obrázek, patrně, Autistánsko, 
planeta Uipo – lidí. Hesuo a Měsíční  
pavouk, vzdálenost od Země cca 400 000 km, 
to nám napovídá, že planetkou, kam se utíkají  
Uipo – lidé, je Měsíc. Zvláštní shodou je i 
podobnost jména státu jisté skupiny lidí na 
Zemi, co nechce být zveřejněna, s názvem 
ostrova odpočinku uipo – lidské mysli  
Autistánskem. Zdá se, že Měsíční pavouci 
s náčelníkem Lenkonautem poskytují  
útočiště, nejen Uipo – lidem. 

 

Třetí obrázek je rozhledna Dvě sedmičky nad 
obcí Salaš. Povšimněte si ohromné podobnosti 
s objektem v Autistánsku! Je to náhoda? Určitě 
ne. Vypadá to jako inspirace z Autistánska. Jak je 
to možné? Obyčejné propojení myslí Uipo – lidí 
s myslemi jisté skupiny Pozemšťanů, kteří 
nechtějí být zveřejňováni. Zdá se, že mají stejné 
útočiště pro znavenou mysl jako Uipo – lidé.  

Úžasný, jedinečný, fantastický objev!!!  


