šifra 9
kód stanovišťa: ibis

Chceli sme pre Vás pripraviť šifru o našich velikniech, ale premohol nás
spánok a nevstávali sme úplne s elniem. Potom sme to pod orgovniem
zmenili a chceli napísať ánočo o jednom Dnievi, ale ani to neprešlo
a musíte sa zmieriť so žabožrútom. Plnievaáno toho všetkého začalo
skoro ráno, keď ešte nebolo vidno. S týmto pniem môžete zažiť kopu
srandy, možno vie aj navariť baklažánovú polievku, určite sa Vám však
za ním bude cnieť. S džbniem by iste mohol navštíviť aj Jniev nový altniek
a pohladkať ho svojimi prstami. Treba ale dodať, že hoci Jniešík by s jeho
pranierovaním asi nemal veľa roboty, Vám by možno dakde prerazil
hrniec o hlavu. Iste teraz príde vhod informácia, že v oceánoch textu je
fajn všímať si ánoktoré veci a že v každej vete je ten počet konštantný,
a môžete sa usmievať ako slniečko na hnoji. S týmto plánom, ktorý sa
netýka jednotlivých písmeánok, však u chuligniev neuspejete, lebo
nevedia, že treba dva stĺpce. Vtedy si tento barniek boží musí uvedomiť,
že niektoré slovíčka sú pokazené a už má informáciu, že je tam niečo iné
ako tam má byť. Na jeho priaáno mu ešte pred brnieu tenučkým
soprniem povieme fakt, že vľavo je tá správna verzia. Riešiteľ sa cíti ako
kánoža, lebo mu docvakne, s týmto romniem pomaly končíme, napravo
má byť verzia z tohto papierika a že Bnievce nad Bebravou konečne
postúpia do prvej ligy. A tím sa už ako vniek presúva na ďalšie stanovište
za intravilniem obce, nenechá sa odradiť trochu väčšou vzdialenosťou
a cestou žuje chlebík zabalený v celofánovej fólii.
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