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pro-,,;dz:,,,.1, hiszpcnsiki kcpeiusz :

\Vi'glqdotcrn i,"tec dzis borCzo eiegcnckc.

Caty dzien spqdzilo m na zwiedzqniu okolicy.
Spokojnie lotolom nad pogorkomi i mciymi miosteczkomi

Z gory potrzylom na biole domy oroz mieszkofic6w
spocerujqcych po wqskich uliczkoch.

Ach, jok przyjemnie musi by6 tu mieszkai.
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Ten dziefi przehiegul wyiqtkowo spokoinie" ' '

ilGdyby nie te potwory nq tolerzu
i kiepskie kino,

byioby noprowdq wspanioiel

dop6ki nie postanowitam odpoczqi po diugim locie.
Wylqdowolom no postwisku.

Nic wielkiego.
Trochq trowy i kilko kr6w.

Kt6ra mucha tego nie widziolo?
JesteSmy przeciez znonymi przyjaci6lkomi krow,

ktore nct ndsz widok z zadowoleniem mochcjq ogonem.

Joko wigc byto mojo rado6i, kiedy lezqc spokojnie w trowie,
usiyszolcm tqtent kopyt!
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W rnoim kierunku hieglu ogromnu krouru'

Zaczqlamdo niej mochai kopeiuszem nq powitonie

I wtedy krowo zrobito co6 bardzo dziwnego.
Pochylilo siq, ukozujqc bordzo dlugie rogi,
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Czy to nu pewno

bylo krowo?

P rzy jrzyicie siq uwo2 nie

Ju2 wiecie, dlaczego Fele

w takim pqdzie?
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Nojwyrofniej nie spodobolc jej siq mojcr wizytcr no postwisku.
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Drogi dzienniczku,
dzi6 zcrpisujq tokq uwage z podroly:

tutejsze krowy bqrdzo nie lubiq much.
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To nie do wiury!
Zmykcrlclm, ile sil w muszych skrzydelkclch!
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L sig zcstanawiof, czy te wakacje

E

to przypodkiem nie jest ob6z przetrwania...
zolom, 2e sq tokie obozy i moze no nie pojechoi kozdy,
rce sprcrwdzic, czy da sobie rodq w trudnych warunkcrch

zniesie roine niedogodnoSci bez mazgojenio siq
oroz wolsnio mcmy i tcty.

dowieSd swoiej odwugi.
Moje bohaterstwo jest zresztq znone:

gcsze pozcry i uiezdzom zlo6iiwe psy.
To dia mnie pestka!

Napisono nowet o tym ksiqikq!*
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Podieletm dzls prawdziure wYzwani€:

m
Tck, tsk, wiem, ze muchy sq stwcrzeniarni *yjqcymi no 1qd4ie,

a iatai pad wodq jest raczej trudno,

Trochq cz.rsu zajqio mi wlo:enie sprzqtu do nurkowunis.
N+jqcrzej szlo z piunkowym kombinezcrnem

i'tymi wielkimi butlnmi z tlenem,
ktore inojq Smiesznq nirzwE: okuiu... olslu... akwo. ..

a zresztq nffz\&,$ ni* n:.o zncezenicr!
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A czY WY wiecie,

iok brzmi nczwu sPrzqtu

do nurkowunic, Horei

nie potrufilo wYn6wic FeIe?

JeSli nie, zuPYtoicie rodzi'r
Jok nySlicie, skqd duilrrir
. rziqlo sq Podrt'd

tr
Na;woznie jsze, ze rv koncu sig udoio

i doiom nurs Pod wodq jc:k rYbko!

Okozalo sig, ze przepiqkny swict podwodny

tYlko czekol na PrzYbYcie muchY!

a

ruzu nuwiqzulurn znfiiomo$ci.

Bawitcrn sig w chowcrnego z meduzQ',, l

i grcltum w berkcr z konikiem morskim'

nieszkalq Pod wodq!
Ai dziw bierze, ie rnuchY nie r u

t"ff

$owYffii kolegcrmr trwaler w ncrilepsze'

Zq;batttc,z

IO nsprcwdq nle do wlfirYl

Zaczqtwymachiwue dt m"i* gro*nre swai.mi mccksnri I

Csle szczgfcie, ie miertsrn nc tapkach ptetwl"

i udcrto rni siq szYbko uciec'

Tego iu* zu rryiele!

Nujwyzszy czas zckonczyc te wckac]e i rvrocic do dcr
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