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Kód DREVOKOCUR 

 

Bôľo ťéple jaro, hárko mojä vliálo vo vietoru, až sa celie zašpiňálo ode väťví. Nu co, špínu 

by som eištie zvľádol, ale niež sem šiel späť, ďaľ som na fäjsbúk snímok náši učiťalky vo 

spršiňe. Nechtielo sa mi ani dôspäť, ako som sa tiešil na reákcie, a ráno ma vzobudziela 

eseméska od mojioho spoľužáka: “skvelo, pán, reči kolujú, že máš aj videjko.” Ešte u 

obäda boľa skvelá zábava, no pak, keď už som všietko zjedenul, prišel rieďiaťieľ. Jiánko 

mi poviedaľ: “ňešíl, v horoskópe psáli, žie dnes majú smôľu iba pány, štyri, rieby a 

vodinári.” No taková bĺbosť, eci von reči také vedzie, tak mu jäbľo v kokose, mamŕdovi. 

“Ahoj, Mišo” poviedl mi úšty rieďiaťieľ, “ty vriaj ovliádáš ekscel, paverpojnt aj vord, nu já 

potrebujem pomocť.” Pädol mi kiámon ze sŕdca, aj keď pomiáhat riéďovi sa mi 

nechacielo, boľo to na hodínku a odpôľäďňie som sa mohôl podiévat, eci pšrehy v riece 

uževá berú. I výdaľ sôm sa k réke, veď tak krasný je den, no zabúdil som si háčiky, a tak 

som vzal jahľu a nit a lstivo som vŕhĺ jahľu do vôdy. No, Mišo, poviedal som si po čase, 

mohĺ by sí si áspoň zaspieviať, ale nienisi hociaký Juro Konr, bérat sa rybiám nechce, radši 

chodž späť. Tŕti dieň je den tiež, vraviela vždy môja stára máma, no já sa hnieď riáno 

hľavú praštil vo rámok poľice. Hĺva ma boliela aj v autobúse, keď smie jeli na Tatri, 

abysme pôzriely krási prierody. Ráno boľo, keď sma vyjéli, takých šiesť hôdin, eci ne 

dižiev, tak som sa ťašíl, že autobús užé dôjede, no tŕvalo to o dôsť dĺž. Diesiat hôdin boľo, 

a aj keď ma celé tielo bolelo, povolárkový dôrt ako odzmena za lyžovačku mňa môtivóval, 

že som si poviedal, že nesedem a idem lyžóvať. Oci mi nákôniec miasťo dôrtu poviedal 

“vytri si pŕďeľ”, no príšti tieždeň iedeme na kúpälisko, eci vodrbá zas mňa, tak vytru 

pŕďeľ s ním! 


