Naši milí,
Přicházíme s novú porcú zaručeně čerstvých dojmů a zážitků z naší exkluzivně
exotické dovolenky. Ač nerady, musíme konstatovať, že nemůžeme dať dobrú
recenzu na agentúru MILKARAJZEN. Jediné, co slibovali a dodrželi, je ta exotika.
Místo vytúženého klidu randál a z výběhové lúčky hřiště a ještě k tomu ani húby
něrostú. A co je teda naprostý skandál, chtějú si nás ty mláďata označkovať. Hřiby
sa jim dajú odpustiť, protože kvůli prasečímu moru bychom je stejně nemohly
pokosiť. Něroste tu ani kravinec. Ostatní záležitosti sú něodpustitělné… tož
poslúchajte. Největší zklamání je, že na Katar můžeme zapomenúť. Naša touha po
kamarádství s mláďatama ochladlo hned potom, když sme zjistily, že sú
z obyčejné dědiny a stříbrná židla a zlato sú plagiáty. Ach Mow. Stříbrnú židlu
vyrobili proto, že čtú jakúsi zajímavú knihu, ve které sa mluví o nějakých
znameních a aj tak sa menuje ta jejich výprava. Plnijú různé úkoly a za to
dostávajú to falešné zlato. Něstačilo, že nám rozdupali šťavnatá stébélka trávy na
naší lúčce, museli sa nacpať aj do lesa a tam si vykonstruovali složité salaše pro
svoje stádečka. Furt tam cosi majstrujú. Na tajňačku sme sa tam zašli kuknuť
a samozřejmě sa tam s náma něpočítá – skandál!
Jak sme tak nakrúcaly úška, doneslo sa nám, že stádečka mají mena Ekron, Dótan,
Gezer a Megido. To sa u nás v kravíně nenosí taková divná mena. My tam máme
Ružu, Lizu, Zuzu, Zośu a Baśku. A stejně si nejčastěji říkáme ty krávo. No nic…
stádečka majú svojeho kovboja a celé to má pod palcom takový správný šéfík
a říkají mu pan Petr farář.
Odpoledne nahopkali dále do lesa (chvílu byl klid) a tam sa mohli naučiť žvatlať
japonsky. Tož pecka. Zpátky kromě nových vědomostí přismyčili i Ixody. Haldu
ixodů. Konečně aj ten borec zdravotník má něco na prácu. Banda mláďat nedá ani
v noci pokoj, chodí si to v noci po lese a obdivuji jakési obrázky. Nejvíce sme si
klepaly na čelo, když sa vrhli do tunela, který připomíná past na kunu. Asi to na ně
ovšem bylo příliš, jelikož když sme tam samy ze zvědavosti nakúkly, bylo uvnitř
plno malých hnědých hromádek. Po bližší identifikaci sa z toho vyklubaly šišky.

A taky nás uráží, že mláďata furt hledají jakési malé bílé obrázky kravky (říkajú
tomu Znamení krávy), a nás, skutečně neodolatelné, inteligentní, ve všech
směrech učené a šik krávy, ignorujú. To je moc, ale dovolenku si stále pokaziť
nenecháme. A tož sme a vyfintily a vyrazily fandiť na zápasy, které tu hrajú.
Přiučily sme sa, jak sa hraje ringo, vikingské šachy a fotbal.
Odpoledne sa nastrojili do středověkých suknic, vyfasovali přilbu, meč a štít a jako
profesionální středověká armáda vyrazili do boja. Jejich bojovnů náladu lehce
schladila letní přeháňka. Aj my sme sa konečně dočkaly sprchy, a ty mršky muchi
sa už na nás tolik nelepijú. Každý večír mívajú táborák a pak šupujú na kutě.
Už nás to tu něbaví, tak vyrážáme na fakultativní výlet za adrenalinem
a poznáním.
Mow, mow
Vaše vždy dobře naladěné kravky
Pepča a Pepina

