
Babičkům, dědečkám a iným „pěkným vtáčkám“ 
45. a 46. číslo deníku (snad) pro radost (snad), 6. a 7. 5. 2020, připravili DFB, ŘČN                             
Věnováno tatínkovi. 

Drevokocúří speciál – zachraňme drevokocúry! 

 

Trkvasenie* s drevokocúrom 

Redaktor magazínu Msulokuuské príšerky a podivné 
úkazy: 
Predstavím vám dnes príšerku zvanú drevokocúr 
obyčajný (lat. lignumcattus comicus). Je to okrasný, 
lenivý, piskľavý, obrovský veveričiak, poznáte ho po 
hlase, nečakane vyškrekne. Msulokujčania* ho často 
pozývajú ako trvalého, neplatiaceho hosťa, aby im 
zdobil interiér – kreslá, gauče, drevokocúr sa tam vie 
chutne rozvaliť a je strašne krásny. Gauče kupujú 
Msulokujčania len z quasinobilizmu, radšej majú 
kaluže.  
Drevokocúr, ktorého, mám česť vám predstaviť, sa volá 
Tataculus*, žije vo voľnej prírode - v matunovom* 
nábytkárskom obchode s galériou moderného umenia.  
Tataculus, ako sa ti žije v umeleckom prostredí? 
Drevokocúr Tataculus: Trpím ako zviera! Moderné 
umenie otlačí aj silnú tukovú vrstvu medveďa, čo 
potom drevokocúr tenký ako lunta? To by som radšej 
pobýval v zajatí u niekoho s molitanovým kreslom, som 
skromný. 
Redaktor magazínu Msulokuuské príšerky a podivné 
úkazy: 
Úbohý Tataculus! Prosíme týmto všetkých čitateľov, ktorí by mali záujem pomôcť týranej 
príšerke, aby skončila v dobrých rukách a na molitanovom gauči, nech sa ohlásia redakcii. Povieš 
k tomu ešte niečo? 
Drevokocúr Tataculus: 
Kedysi sme sa  my, drevokocúri, mali dobre, než do nášho prirodzeného prostredia devastujúco 
zasiahli tzv. interiérový architekti. Vymierame v prirodzenom prostredí! 
Redaktor magazínu Msulokuuské príšerky a podivné úkazy: 
Prosíme vás, naliehavo, pomôžte zachrániť drevokocúrov! Ďakujem za trkvasenie. 

 
*trkvasenie – interview, rozhovor 
*Msulokujčania – obyvatelia planéty Msulokua 
*Tataculus – (vyslovuj lat. ...kulus) 
*matuna - sranda 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcia magazínu Msulokuuské príšerky a podivné úkazy oznamuje čitatateľom, že do 
uzávierky tohto čísla sa podarilo Tatacula umiestniť do dobrej rodiny s pohodlným gaučom, 
chladničkou Calex a bohatou knižnicou (všetko v dosahu gauča). Ďakujeme, že pomáhate. 

  
 

Drevokocúr nemá rád lojový puding 
 
Kto má fúkať na puding, kým vychladne? 

Mimoni* majú inú prácu než to.                   Receptíček – dnes drevokocúří menu 

Kľudne nechajú príšerky hladné, 
že puding je vriaci, kašľú na to.  
 

Nevedia čudáci, ako to trvá? 
Mám hlad, skoro hodinu som nejedol. 
Zločinne už sa dvíha pomsty brva. 
Čo by som im tak za to vyviedol? 
 
*mimoň – niekto, kto je divný (nie žltí, malí tvorčekovia, ktorých si autor nesmierne váži) 
 

 

Zajímavý objev! Zdá se, že také Msulokuané se živě zajímají o ekologii. Rychlost s jakou jsou schopni řešit 
problémy s ohroženými druhy by nám mohla sloužit za příklad. A tak se ptám: co naši drevokocúři?! 
Necháme je trpět?! Lidé, zapojte se do záchrany drevokocúrů! Těmto skromným tvorečkům stačí tak 
málo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


