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”
MÁM NARODENINY!“ vykríkol som 

a vyskočil z postele. Zbehol som dolu

schodmi a na každom schode som si 

od vzrušenia prdol.

”
Všetko najlepšie k narodeninám, 

ty môj malý Raťafáčik,“ zahrkútala

mamka a privinula si ma k svojej 

žiarivo červenej našuchorenej nočnej

košeli.

6

PR
D! 

PR
D! 

DUP! 

”
Vďaka, mamka wamka,“ s úsmevom

som sa jej vykrútil z náručia. Pozrel

som na ohromnú kopu darčekov na 

kuchynskom stole.

V strede kopy bola veľká škatuľa zaba-

lená v lesklom striebornom papieri.

”
Ty kokso, to je supiš*!“ zvolal som 

a zavrtel zadkom, až sa mi zosunul

spodný diel pyžama. 

* Supiš = super

táto 



”
Ehm... hlavne som odpovedal na otravné

otázky,“ odvetil som a v duchu si zasalu-

toval, aký som vtipný.

Mamka sa zatvárila ako kengura, ktorá

práve žuje ježka, a ja som sa vrhol na

darčeky. Schytil som niečo mäkké, čo 

vyzeralo ako rolák.*

* ŠNOZINÁTOR 9000 som si nechával na koniec.
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Celkom isto som vedel, že v škatuli sa 

nachádza – ŠNOZINÁTOR 9000!

Hodil som očkom na zoznam darčekov,

ktorý som pricapil na dvere chladničky

pred devätnásť a trištvrte týždňom.

Bolo na ňom:

Mamka zbadala, že sa dívam na zoznam.

”
Och, to mi pripomína,“ začala. 

”
Čo bolo

včera v škole?“

1. Ešte jednu žltú mikinu 

s kapucňou

2. Žiadne ďalšie otravné

otázky o škole

3. ŠNOZINÁTOR 9000!



”
Hmmm... budem hádať – žltá mikina?“ 

usmial som sa a roztrhol obal. 

Pre prípad, že by ste to nevedeli, som 

známy tým, že nosím žlté roláky.
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ospravedlňujem sa 
za nudnú kresbu

”
Aspoň nejaká zmena oproti tvojim

žltým mikinám!“ zachichotal sa tatko.

”
Ešte k tomu je rovnaký ako ten, ktorý

nosí Wolf Tizzler vo svojich reklamách!“

dodala mamka a ja som narodkovo

prevrátil oči, pretože z nekonečných

mamkiných rečí o Wolfovi Tizzlerovi

som už komperleterne unudený.

je oviazaná 
ako nejaký 

darček 


