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Cześć, ma  mię Zos. A to t e pdke. 
Bar lię tu zhoć. Pan E yiła n 
tac la, poaż nióre ci ą wy. 
Moj a mówi, że t i młe w pon o 
koów, al  szeł. Ni są nipin, al 
nit iyące. Ic uąse moą pować 
sęde sór łow, co t erj. Ter 
muy ę ic zć 
i wyy oz 
muą sawć, c 
di ni ą wy.

Więce fac nzi n w.wylo.p

Mam s

Ws! Gni! Bez ki!

By utne bć się waw 
i j poać koze s anżowe 
wyki, zaówo dów, opuów a 
i ky agze. Jed kokte, 
wóle złan zise żąda f 
i wmini be.
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Okało sę, że j ż ma s, ta m a Hno. 
Moj a kła w ce cn ret a s 
i gy, kór es pin a di. Spsała m 
doład łos  moła pły. Bar m ię to 
poło. Mówi, że sbo zwi ę z obm. 
Miła rę, 10 mi  wy  łow! Wssi 
wy otły hta. Późni zała m łos 

koy o ky, ab yesć nicac 
lorów i ła głowę mo ubm amm. 
Zrołyśm użo p i śmin óżki  łow. 

Cisę się, że t zko błyśm ię 
wy. Moj eżan Aa n iła 
wy, a j ma diła m 
ma, żeb padć włos
i swać coni pal 
per.  Ter r wści 
do zza m am 
syuj  łos cącą 
miłką, żeb s ni óciły a 
moą głowę. Mam i ż 
kuła 
w ac. Ter nów 
możem ę ra bić. 

Jak bć się wy

Jak bić waw

Hen et  pyale. Bar lię się z i bć. 
Cza mówi   uc śmin ec  bo ę 

śmiy. Gd as łow ą bik, wy oróżują z łow 
na łowę. Moj a pezła, że w ągu t ogą 

pejść 23 c.

Moj a rówiż saw, c ma  głow z. Na 
poątu wżyła m łos dą i pgądała j k o r 
roąc a łow zełki. Spade zje żo 
ca, poaż wy ą baz łe, a tb razć 
koy o ky. Pod narej ą sieć za 
us i z łu głow. Tam ją się ja  d i w 
miką z ozą, żeb  cuły ię san. 

Jak ę to zęło

Spade głow

Gni są ko biłobązo 
i mą wiść zika ku. Są 
mo pyirne  łosów. 

Ws maą wiść 2-3,5 m, 
wosżon ą w 6 cyy odóży. 
Ksałte rpoją zi se.

Pozc ię wy et żli r użyi 
sejgo pa dępe w ec 
be cy. Wsan et ówiż 
kor a głow ztih łonów 
ron. Ważne t, b ss zol 
pon ezu  t sam as.


