
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fašení pšatele, 

s elegansí sobě flástni, se fam musim sfěžít, jak se na prrfní póhled 

ukásalo, že to tady ty dva týdny nebudu mít fůbes jednoduché. Od 

sfeho prastryška sem sdedíla felmi luxusní pšírrrodní pensionek 

f nadcherrrné pširrodě, lesy, louky, chouby, fšude spěf ftášků, 

difoká sfěžína a pšátelé, ólalá, chláfně to tícho ...   

A jak si tak fyfalúju šúnku f mé oblibené sofá se do mécho letnícho 

pensiónu pšihnálo stádo malých i felkých dvounožsů a já sem 

s tocho byla selá pšekfapéná a jeden neotesaný dvounošés žíkal: 

Helé, tady je práse: a já Uí! A vypadá ochošéne – a já na to: Uí! A 

to práse má asi škytáfku – a já na to: Uí! A další žíkal: ale to práse 

nesmrdí, a to uš ale bylo na mě mós a žíkám jim: Jeminášku, sopak 

vy nepoznáte, že já sem La Cotlette s Pariza? Taková selá jsem šik, 

elegántní a vyparrrfemovaná, oblešení mám pšekrrrasné, vy mi 

nemůšete žíkat, že já sem práse. Se podivéjte na sébe! A  Uí 

snamená áno a ne še já mám škytáfku. A jesli tady chséte 2 týdny 

býdlet tak si musite dafát posórr na jasyšék !  

To se mám na so téšít. Tak to fám žíkám, to je materrriál toto. 

Bych potšebovála nejákou psychiskou podpórrru. To nemůšu 

sfládnout sáma. A tak sém po rrychlém cholubóvi poslala sprráfu 

sfé šestšénce Vepšénce, aby so nejdžífe pšijela a pomochla mi 



 

s tím stádem dvounožsů. F mém pensionku uš byl ubytofán kde kdo, 

ale toto sem eště nesažíla. Ale já fám slibúju, še to sfládnu 

s prrravou frransóskou elegansí. Akorát nefím, zda to s noblesou 

sfládne i Vepšénka, ona je totíš taková celá typiská vesnišánka. Pro 

chrubé slofó ona nejde dalekó a s niším se nepáže. To bude můj 

druchý a ne méně jednoduchý úkol, abych jí naučilá, jak se chová 

prrafá a nóbl damá. 

Tuž powitać! Jo je ta Vepřenka z fajnej undřichowickej dziedziny a 

přijechauach tu kapke pumogač bo evidentně to Kotleta 

psychicznie niedovo. A byjcie radzi, že to tu kapke pošefujym, bo 

jinaczy by vum do dumu přijechali sami gentlemani. Kotleta to 

s tym sfojim francuzkim stylym kapke přeganio, ale každy je jakisi 

no. Boroki dziecka byuy kapke v šoku jak jum uwidziauy, bo takum 

wystrojunum a wywuňanum świňke jiny tak niespotkocie. Ale zaś 

na drugum strune nima špatne dzieckum připomieć, že sie drugich 

zdrowi, rynce sie myjum, uo zymbach ani niemuwim, že drudzi tež 

aji majum mjano a každy nima wuł (bo jinaczy sie to zdrowi ty 

vole). Ale beje srandowni, jak sie wum dziecka wrucum a bedum 

použywač wyrazy uod Kotlety – kšupan (křupan) šiligan (chuligán), 

nemechló a neotasanés :D. 

Jinaczy je tu tak sprawnie źywo, wszystcy majum swoje kamrliky 

(Kotleta použywo wyraz apartmá) zabydlune, wyglundajum 

spokojeni. Břucha majum napapane fajnum papkum – ale je žech 

zwiedawo kiedy Kotleta wyrukuje se šlimokami. Už to na mie 

kapke zkusiaua, pry že bych mjaua cosi zrobič se swojum  figurum, 

ale žech ji powiedziaua, že sprawno świńka mo mječ špyrke a 

pořundne kitki a žech nima indycki bježec abych sie futrowaua 

ślimokami. No to žech se daua, bo ta přednáška (Kotleta by 

powiedžaua preséntasé) uo zdrowej strawie a žywotnim stylu, 

cholesterolu, pitnym režymu a stresu byua fakt wyžiwno. No nic, 

idym robič cosi pořundnego.   

Tuž narazie :D  



 

Vepřenka 

 

Orevuár :D  

Kotleta  

 


