
Ahojtě, zdravým Tě muj dopysovacy kamaráde. 

Vlasdně je to tag trochu, jako bich posylal vskazy v lahvi po

mořy. Jo, pripadam sy jako takovej moderní trosecnýk. Taki ze

svýho ostrova nykam nemoch. Jak to maš tý? Ne nemam

domacý vjezeni. Teť  nemá chodit nykam sbitečně nikto. Je vihlšenej vijymečný 

stav, tak nějak to řýkali. 

Začynaj mi dochazed penyze v kasyčce. Drív sem vymjeňoval vjecy s kamošema 

ve škole, tedy spyž za školou. Řykame tomu vímjený opchod. Jasne, še pro mě je 

to vškycynky nějvíhodnějšy. Sehnal sem sy brigádu.    Teď hlydam sousedum psi. 

Nesměj chodyt ven - ty sousedi. Prej sou to voříšci. Obje, sou to holki Rita a Bonie. 

Ne nesou k jydlu any se nelouskaj. Voříšek je mixovanej pes z růsnejch ras. Taki 

sem to nevjeděl. Teď uš vym, sem den ote dne chitrejšy. Mislym, ale že to nejsou 

psi ani vořížcy ale agentki z vesmyru z jynejch svjetu. Proš? Rita bude určytě 

pšedvoj, visvědačka. Ma uši jak netopejr a pošad proskoumava okoli, chody pošad 

dal. Prej se jen rata toula, ale ja sem presvedčenej, že obchlyžý našy planetu, abi ji 

mohli opsadit mimosemšťani. Ta druha Bonie ta podle miho nasoru skouma zviki 

lidi. Kdyš někoho dobře znaš, můšež ho lyp ovladnout. Žerje japka, loupe sy 

kukuřicy,očesala nam i vyno. Chita mišy, spy s lydma v lošnici a rata sa schovava 

pot pešynu. Mošna je jejy vesmyrna rasa vegetarianska a tak i jako pes, musy jyst 

vyc zeleního. V nocy slišim opčas pyskani, segra žiká, že sou to mišy, co jsem jý je 

vipustil do pokoje a vony se roslezly po celým baraku a teď se jych nemůšeme 

sbavyt. Ja ale vym, že to ti dvje visylaj správy domu na svoje planeti. Mě 

neoblbnout. Tak je radsý pořádnje hlydam. Asy nebil nejlepšy napad vzyt sy je na 

hlidani, ale aspon budu vjedět prvni, co se chista. Jen musym ješte rosluštit jejych 

tajny kody. Jo k tjem mišym, fakt je mame fšude. Byl to dobrej for, myluju, jak Liza 

pyšti, kdyš vydí myš, jenše se to troch svrtlo. Vlezly mi so skríše s čokolasou, 

kterou nenasel any táta a to uš je co říct. Naže koška uš je nechce. Tak teť je mám 

prej odlovyt ja. Pche. Vimišlim, jaké svýže sem nasadym, abisme se jych sbavili, uš

mi vaděj. Co tšeba tchože nebo.... Musym zjystit, co je fakt řere. 

Zatím páčko straví tě Bárt


