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PIPLA OSMAHLÁ
(popis)


Jak vypadá zvíře mající za název Pipla osmahlá?
Hned na začátek bych vám ráda poradila, abyste se příliš nepřibližovali k místům, ve kterých by se tato stvořeníčka mohla vyskytovat, jelikož zvířátko podobající se Pipi punčoše není se svými ne příliš skromnými požadavky na okolí schopno se před lidmi chovat tak, jak bychom od něj očekávali. Nejprve byste měli přece jen vědět, jak Piplu osmahlou v přírodě poznáte. Stvoření, o kterém vám zrovna vyprávím, není ani zvíře a ani člověk, spíše něco, co se vám někdy zdává v noci, když zhlédnete jakýkoli animovaný film či seriál.
Pipla je velmi neobvyklé stvořeníčko vyznačující se malou a hubenou postavou. Drobný obličej zakrývá delší hnědočerná srst, jež je sepnuta do "culíku" a částečně zahaluje nízké čelo. Do jejího tmavšího obličeje jí není moc vidět, ale ti, kteří se odhodlali ji blíže poznat, zjistili, že pod hustě černě zbarveným obočím se skrývají překrásně se modrající očka, která se rozzáří při každém pohledu do nich. Mezi nimi se vztyčuje nosánek malý jako knoflík, pod nímž se neustále při řeči pohybuje nazrzlý knírek schovávajíc rudě zbarvená ústa. Protože je Pipla stvoření, nemůžeme ji nikdy spatřit oblečenou, i když si občas navlíkne za pomoci přidrzlé opičky Lili pestrobarevné podkolenky, které nosívala i Pipi punčocha. Právě kvůli tomuto se jí začalo říkat Pipla - kdybyste totiž odebrali písmenko P a písmeno A nahradili samohláskou I, vznikne vám jméno známé uličnice Pipi. Přední a zadní končetiny se hodně liší od lidských, poněvadž jsou podobné končetinám, kterými se vyznačuje typické české zvíře, jelen. Její chůze je tím pádem stejná jako u lichokopytníků. Určitě byste chtěli vědět, jak ji poznat bez toho, aniž byste se jí museli podívat do tváře. Je to velmi snadné: stačí, když pohlédnete na zadní část jejího těla, spatříte na něm ocásek, který vypadá jako byste jej obalili v mouce, vajíčku i strouhance a dali ho smažit na rozpálenou pánvičku, co je položená na rozehřáté plotýnce. Jelikož neumím poznat charakter u zvířat, bude vám muset postačit onen popis.
Doufám, že vám charakteristika postačila, a když jakékoli zvíře, co se bude podobat Piple, poznáte, budete vědět, že je to "Pipla osmahlá!"
Nakonec bych vám ráda pověděla, že ušlechtilejší zvíře v naších krajinách nepoznáte.


