Sportowo dziewucha

Wej pacz jak ta klara garuje! Rug cug katany seblyc bydzie czeba i rychtyg poruta bydzie, jak
cołki świat te mojum spaśnym dure szpeknie! Nic ino czebno się wziuńć za się i to rug cug!
Ino kiedy się tu wziuńć jak ciyngiym do ty lanii czebno się wlec, wew łeb tkać rozmaite
gupoty! Tako skataniuno jezdym, że jak już fajrant mum, to ino pacze żeby do wyra się
wkulnuńć i spik złapać! Ale ta myndziato Kryska, to za każdy dziyń gdzieś płed bór loto,
wew takich galantnych nisówkach, ino coś cherlawo płe ty zimie błe łe kijach gno latówkum
łeż się kurzy. Tłę ij się pytum –Giyry cie błelum że łę kiju dyrdosz? A Ta jak się chichrać
zaczyna ,rechłeatnio pompka łe małe cłe nie dostała! Ślipio wywolum, a łyna na tłe że jo to
rychtyg wsiur jezdym, że łę tym spłercie nie słyszałam i
modrych łekiyn nie szpekłam
wew telewizji. Jo ij na tłę, że my łekna to normalne drzewniane mumy a nie jakiesiś modre.A
ta wylynga znowu kielce szczyży i te swoje łegigle mi przed ślipia ćpiuła – Wej pacz sam
gamzowato gielejzo zacofano- te kijoszki do tegu nord łokinga sum. Ino się łędpychosz i
girami roz za razym przebiyrosz i rug cug bebzun zgubisz! Pacz sam jako szlankowno gidyja
się zrobiułam bez to lotanie . No tłe się ty myndy prześmiewny grzeczniuchno pytum, dzie te
łegigle nojdła a Łyna na tłe że wew spłertowym wew Jarłecinie dostoć młeżna za stłe złetych.
Se miarkuje stówke zainwestłewać wew własne zdrowie co tam! Wew te pyndy gnum dłe
matki i godum ij jak jest i że rychtyn takie kijoszki szczyńście mnie zapewnium błe tłe i
zdrowo byde jak kuń gibko a i wnet se chłopoka wew przyszłeści nojde jak tako frechowno
i wysportowano byde i pójde wek matce zez ucz! Matka gały wywaluła , na ryczce klapła i
dawaj na łejca pysk wywiyrać ,co by rug cug do chałupy przydyrdoł! Ignać –dzrze tyn pysk
rłedzicielka, Ignać, pryndzy, choć sam! Nasza Helusie durch na łeb dostała! Tej jakiesiś kije
za stłe złetych kce żeby płę dochtorach nie lotać i za chłepokami się gziochać. Łeciec nic ino
kierdum na podwyrek wylecioł i nazot zez żydkiym małym się przyrachloł , ćpiuł mi płed
giyry i godo- głabnij ino wew pazury tyn knyp i w te pyndy gryndum nad struge gnej, tam
kiyrzków łęd zaczynsiynio, tłe Se jakie łegigle nojdziesz rug cug. Weź dwa du się i jedyn du
mnie błę jak ci jeszczy roz jakiesiś gupoty do łba przyńdum to jo ci tak płe krzyżu masaż
zdrowłetno łeczyszczajuncy zrłebie durch za darmo, ino mi pyńdz! A jak nazot się
przyrachlosz to grabki wew pazury i gryndum wew rajki chwost wyrywać, skłony dobrze
rłebiym na myślynie, a jak skuńczysz tłe się zgłoś do centrum sportowygu u matki wew
chałupie .Łyna ci do Tegu czasu jakiesis ćwiczenia zaplanuje, Łekna wyświycisz, płedłegi
uszorujesz, lumpy wew szafunierce poutykasz na najwyższy Policy, wej pacz jako
szlankowno dziewucha bydziesz bez kijoszków się łębydzei . Tak tłe jest zez łęjcym łe
spłercie i zdrowotności płegłodać. Przecież jak jo tłe wszysko ztetrum, to łe kijach do wyra
się licho cłe wrachlać byde miała siułe!Ta Kryśka tłe jednak rychtyg mynda jezd! Bez Tyn jej
spłert tłę jo na pysk padne durch!
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