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Skon Žofky byl náhlý, předloni ji s lofci snesli ochranáři z polonin do francouzské zoo, kde za mřížovou 
oponou tři dny ofňukala – slz byl plný balkon. Včera mělo finanční oddělení shon a v ofocené listině 
byla navíc chyba, neboť chameleoni do fiskální politiky nevidí, tu koninu o fundamentalismu si vycucali 
z prstu a s poklonou to figurantům řekli. Faraona žení o pofidérním svátku s divnou nevěstou. Ilona 
softbalu nerozumí a radši ryje řepu na záhonku. Jano falešně tvrdí, že ten oblek je Simonin bo 
fluoreskuje. Při procházce Veronou to fantasticky zavání. Příkon IQ u Evy dělá v oficiálních kruzích 
zmatky, nikdo ji nepřekoná. S pofoukanou modřinou Yoko Ono i nofinářům prozradí své konto 
u ofsetové tiskárny. Toronto o fekáliích ve městě mlčí, počasí je však náklonno flétnistkám, které 
doufají, že tam Silvestr Stallone půjde. Sestřino farmaceutické království nový zákon rofnostářsky 
rozdělí. Pod ikonou oftalmologa mluví velký Vont o favoritovi následujících voleb, který přišel o nervy 
po fyzikální olympiádě. Bono věděl slofní základ, ale hádám, že baron už by o fošnách nechtěl ani 
slyšet, natož vidět třeba mahagon. Hraj ofenzivně! Zvonek inofovaného domu zacinkal a sympatický 
Číňan nám přinesl kimono o oficiální velikosti. V koši balonu to pofukuje, ale uletím pro ni stofky 
kilometrů. Že by při tom chronickém sofistikovaném výkladu zatančil Cháron polku o funuse? Nebo 
Charleston? Že lva nof měsíce zaskočí, byl dohad stejně Sonin jako Františkův. Za clonou tu klofla 
vrána vráně do zobáku. Sloni dofouknou choboty pár nafukovacích koní. O fazolích ví nejvíc Tichonof. 
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