RYCHTYG SŁADNIJ !

Cłe jo się naużyrum zez tymi młejimi nojdorami! Już zmiru ni mum suchać tegu jazganio łe tych
kumputrach!Ino się wylyngi zez wyra zwlekum już klamocum tymi pyskami! Babusia racjum mo! Lycki łeciec
im popuściuł! Chtu tłe słyszoł, żeby takie knajdry, tak pyski wywiyrały na matke!
Wziyna bym pocha i rug- cug uskrumiuła, ale płe piyrwsze ladaca szkudne gryndum lotać zwyczajne,
uchapie się a i tak mi dzie zgolum a płe drugie fefra mum, żeby dłe jakiygu urzyndu mnie knajdry nie podały za
przemoc!Tero ciyngiym łe tym godajum! Dłe czegu tłe doszłe!
Takie tłe wszysko rezumne, łed tegu wywolanio ślipiów wew tegu kumputra! Nic dłebrygu zez tegu nie
bydzie, jo wum godum! Piyrwyj za kozoka, to jak łeciec pysk rozwar, bymbny ino tak klapioki nastowiały i do
chary bez jamranio gnały a tero..... pysk se urobie a łyne klakrajum ile wlyzie a pazury zamiast łed chary
uchapane mieć, tłe ino tymi szkiytami bymbnium płe ty klawiaturze!
Tej, no nie dali jak tydziyń tymu nazot, przyrachlały się te moje nojdory z lofrów i bryzgolum jedym
bez drugiygu: a wiysz matka, chtu nowiuśkiygu kumputra mo? Junek Powsigiyra, ło! Łeciec mu za dotacjum
kupiuł! Tyn to mo rychtyg akuratnie wew życiu, a tako gielejza!
U nos, tłe ino chara i chara! Nasz łeciec, to na zicher jakisiś klunkrów znowu nazwłuczy: brunków,
pugów i na inksze klamoty bejmy wywlecze! Cołko wieś już się zez nos chichro! Poruta ino! Wszyskie dziady
wew kumputery bejmy tkajum, jak nie du się, tłe do bymbnów aby nasz łeciec num dziabki i widły wew pazury
ciyngiym wtyko!
Tegu już buło za doś! Świynty by tegu nie spiłowoł! Jak nie wydre papy, oż pyski porozdziawiały
nojdory umolne! Zawrzecie te pyski, czy jo mum wos uskrumić? Wiela razów wum godałam, że te kumputry
tłe ladaco, nic takiygu dobrygu! Zoboczymy cłe jegu stary bydzie godoł jak za elektryke zapłaci!
Rychtyg płestymp! A jak na tyn przykład prundu zabraknie tłe cłe? Nic ino pazurami chapać czebno! I
cłe te rozlelkane rozdziwipapy wtynczos zrłebium? He?
Już żeście zapumnieli, jak ze śtyry lata tymu nazot, taki wielgachny bamber, Lebioda Zdzichu ciungnik
zez kumputrym se lajsnuł? Taki buł mundry, tak z góry szpekoł na reszte! A jak się płed składym chwolył, że
tero tłe w bioły katanie łerać pojedzie, grajotko se nastaluje, dure uczapli, guzików nawcisko i chara sama się
ztetro! Rychtyg! To czebno mieć ździebko we łbie! Nawduszoł tych klamotów sum nie wiedzioł jak, trachtur
stanuł i tyla buło! Przrachlała się helka zez serwisa lyra wtośtali i tyla gu widzieli! Żeby się wasz łeciec nie
zlitowoł i kłynia nie wywlyk na Zdzichowe młergi, tłe durch nic by zasiune ni mioł!
Wej, abo paczcie sam na ciotke Helute! Starum angielke wyćpiuła weg i nowum framuge se lajsła!
Wszyskie baby ze wsi posproszała, żeby je krew zaloła łed tegu postympu ze świycidełkami! Co tłe babsko
naklamotało tym pyskiym. Łe jery jakie tero placki tetrać bydzie! Jako ta framuga rezumno! Lichłe cłe żywygu
kłekota wećpisz a łyna samiuśko gu łepskubie zez piyrzo, wykosieruje i jeszczy majerunkum natrze! Tero ino
kumputrowi chary zado , a sama się uwali przed telewizjum i seriala łebglundać bydzie a żarcie się samo
rychtować bydzie! Zocha, godo du mnie, ty nie bydź tako gupkowato, ino tyż takum kumputernum framuge se
lajśni! I cłe ? Na wielkanocnum babke nos tak zaproszała, tak zaproszała a się wuja wyklekroł, że łyna u
sumsiodki latoś pieczuno, błe ciotce się kumyndy pomyrdały, kumputer wew ty framudze durch zgup i
zastrajkowoł i czebno buło bez druge, na szage zez blaszkami lotać do kasprzokowygu kafloka ratunku szukać!
Wiync wum godum bymbny zmiyrzgłe Przestuńcie mi tu jamrać! Nie rezunujcie mi tu, ino drapoki w pazury i
na podwyrek barłóg uskrumić, nłe cheba że za wos to jaki kumputr ztetro? Najsumprzód się rachować
porzundnie nauczcie i pazurami chapać, błe bez tegu tłe wum z żodnym kumputrym sładnij nie bydzie! Pomalu,
pomalu i na płestymp przydzie czas!
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