Kfašení pšátelé,
Pšešél mě chumór a nádšení prro prrofosofání pensiónu prro nástileté.
Sjistíla sém, šé se na tó nechódím, protože sém asi uš fjekem pochrošilá
a nemušú rosumjét těm pošadafkům mládešé. Sém se úš definitífně
roschodlá, še sé saměžím na seniórry, ale prro sašátek sé u mje múšete
za párr dní sastáfít fy, kteží maté sájem stráfit dobrrodrušstfí f krrásné
krrajíně. Né, še by senióši nebyli nárošní, ale se pro fšesko na sfjetě
aspoň o trochu džífé unafí. Já fakt nemušú selý den odpovídat na 100
otásék sa minutú. A té enerchijé kolik to pošát má, to nechápú chlafně
chdé ji bérou. Sem fám slíbila, še sé pokusím ftlouct aspoň trochú etikéty
a elechansé do fšech těch ušfaných dvounošsú, ale to bych potšebofála
minimálně elechtriské kladifó. Prrostě nemošné! Ale jelikóš sem prrafá
dáma, nemušú feřejně pšisnát, že sem neschopná, šé? A nemušú sfé
soufalství dát najefó. Ale sou sde i sfjetlé fyjímky, kterré poděkují sa
fýtešné mennú a někteší si i po sóbje umyjí chrníšky a talíšky. Felmi
slabá strránka je fychazování odpadků tam, kam patší, protóše to je
rrychlejší fychodít na sém. Ale só, soselujé to múj ušlechtilý charaktérr.
Do toho madám Vepšénka stále odoláfá mým fýtešným rradám a dělá si
so chsé. Je na můj fkús trochú chrrubiján. Dělá na mjé oblišejé, chdýš ji

napomínám, aby sé trrochú taky fyparrfémofalá a tolik nefrrtělá sfojí
vepšofou dupkou. Za so jí musím pochfálít je, šé je prrasofitá, i chdýš
musí fšeskó komentofát.
Louším sé, mám sasé další sašisofání na fýlet do jeskyní.
Kotleta

Ludzie zuoci,
matko droga,
furt něvjym, co je vaservoga.
Teraz cosi serioznigo, bo Kotleta vas je schopno dostač na vařunej nugli
tym jejim nobl prozajickim vyjadřovanim.
Locym tu jak superman, mum z tego ciepua jak po depilaci, ciepuym
voskym. Pore kapek tu spaduo, kapke zagřmjauo a na ščynšči ty dešče,
co guosili, nas minyuy.
Jedna kuchařka se zdekovaua, tak žech mušaua chunym chladač za
nium adekfatnium nachrade – zdrovjymy dublebabi .
Pro naše mini zoo (2 maue kruliki, jedyn se nazyvo MIC 21 a drugi MIC
23), přichystauy naše nejmjynše děcka letecki džyň. Jedne džecko
vychybovauo z košorka a drugi zaš spatki do košorka. Jednymu potym
tak bušyuo serducho, až to byuo vidač…
Okouo střody se na nas přišli podživač skauticy z vedlejšego pensionu a
přišli se pooglundač, jesi tu mumy jaki fešne džeuchi (a že jich tu je) a
zapodobaua se jim royalofsko vlajka. Tak se stauo, že podnikli ku num
nočnium vyprave a vlajke se vitězoslavně odniysli. No bodej by ni, jak se
podpuaci big bossa, tak je aj cesta ku vlajce skoro vydlaždžuno (něbyua
vlajka tym razym schovano, ale byuy vytvořune taki podminki, aby to
boročcy nimjeli taki čynžki a zvladli to.

Ve šfortek my byli vyvježioni do civilizace do akfaparku, bo Kotleta se
z tego skandalu z vlajkum potřebovaua vylyčyč. Robiua tu scenki
z mokrum chandrum na guovje a vykuodaua, že z tego hroznego zažitku
mo „migrrénu“. Tam my se povygupjali ve vodže, povyciungali se klyčoki,
kiere sum naroz vidač. Tam my se načpali břucha nězdroviskami – jak
se to Kotletě doniusuo, že my se tam nacpovali chranolkami, roztřepou
se ji zulc pod brodum a hned valiua do kuchyně to zneutralizovač čymsi
zdrovym – čakou na nas segedin, po kjerym nas vječur nadnošauo.
F pjuntek se vyrobili plavidla, mušeli chytač ryby v leše, za kjere se mugli
nakupič střylanine (segedin byu suaby pohon).
Adepti na juniory vymyšleli bojovnum gre a to byuo zaš coši pro Kotlete,
kjero nimože zbraně a nasili – ganc se z tego orosiua.
F sobote se chystaua unikovo gra, jak museli drustfa spolupracovač, aby
unikli (na motyvy Escape game). Byuo to fakt vymakane, chystali to od
rana a džecka se to pořundně užyuy. Potym ješče grali v leše farmařa,
jak uovili zvyřoki a při tym jich chytali lofcy.
Fčora my tež grali fajne gry, při kjerych my se pořundně započili. Furt se
tu pletum parakordove naramki – je to chit, džecka se tego nimogum
nabažyč – ka jse podživoš, tam kdoši plečie.
Vječur jim nachystali kino – dovali pokračovani filmu „Trosečnik Beňo“,
kjery natočyli schopni vedouci. Přišua se podživač aj Kotleta (kulture mo
v genach a nimugua se to něchač unšč, bo kultura tu je vzacn vjec).
Zdrovi zmynčuno Vepřenka

