Hádej, hádej hadači- díl 31.

Hádanka je zasejc od Fifijový.A jak mi psala, napadlo ji to, když seděla v autě a čekala, až ji
hasiči a cajti pustěj projet dál kolem ošklivý bouračky někde vpředu.
Je to hádanka v Ich psí formě, odlehčená taková, cituji:
Tipněte si plemeno nebo situaci, který se to týká. Co se to děje, kdo to říká a proč?
Případně napište krátký, shrnující výlev vašeho svěřence.
Pac a blemc
Fifi

HÁDANKA
1
Dávno o tobě vím. No, jen pojď blíž, něco uvidíš. Týjo, ona fakt jde a jde rovnou sem.
Nesahej na to, TO JE MOJE! Co to tam strkáš, vůbec na to nemysli. JE TO MOJE! Já snad
vyletím z kůže, ono jí to posledně nestačilo?!

2
Néé, nejdu! Ti říkám snad jasně, že už nemůžu. Ty jeden krok, já deset, si to laskavě
uvědom. Navíc těch překážek! Trhni si svou dlouhou nohou, se mnou nehneš. No vidíš,
takhle to je lepší.

3
Ha! Už je tu zase, si myslí, že jsem úplně blbá? Kór, když ji předem nabonzovaly vlaštovky,
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neumí bejt nenápadná, i když se snaží. Potvora, zase to stihla, ale počkej příště!

4
S tebou je práce, seš natvrdlej? Jasně, tohle chci, tak dělej, dělej, kopni to, hoď to, hejbni
sebou, to je doba, no tááák, kde to vázne, bože, to je materiál, tak snad už?! Hurááá!

5
Opustili mě, ráno odešli. Nikdy se už nevrátí. Jsem tu sám, trosečník, kolem divný zvuky a
obludy. Žiš, co bylo zase tohle? To je nebezpečný, pomóóóc! Kde jste kdo?!

6
Jo tak sedni, říkáš? To neznám, co to na mě zkoušíš? Hele, mňamka! Že jsem hodnej? Ale to
jsem pořád, ukaž, kde máš další mňamku? Jo aháá, takhle to myslíš!

7
Zmizela. Zmizela mi, kde jen může bejt? To nejde, nemůžu ji nechat samotnou, musím o ni
pečovat! Aaach, tady seš, to je úleva, určitě už jsem ti scházela, já se o tebe postarám.
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