5
Kupte letadla, prodám celý svůj airport osobě, která složité leitmotivy pochopí. Pošli prosím na import kulečník.
Dýně smí projít pod motel. E-e je citoslovce, které vydává batole konající potřebu. Nabídni šálek Portského,
literáta a přítele obvykle tímto neurazíš a i kdyby, za chvíli už jeho odpor tuhne a naběhne přímo pod kolt. Ele psi
sežrali její oběd, neboť přehlédli aport na pravoboku. Zahni po ulici, ve které uvidíš tele, jež přežvýkává
mikroport. První příležitosti tě ledovým nikdy nenechají. Pokud to napíšeš hezky, odměním tvůj report stem. Vlevo
mezi domy teleskop detekoval železniční zastávku. Milý hráči, každoročně navštěvuj Porto alespoň třikrát! Bystrý
Tmář vidí křižovatku, pak stele nové lože a nakonec zahne pod velkou silnici. Uvaž na heliport lana. Rodu zněl
telemarketingový slogan v uších. Dnes je k vyřízení ve tvém diáři nejdříve ten portál plný jídla a potom čekatel.
Eye je anglický výraz pro oko, proto zahni na západ. Překročte řeku, ale stékající pot po rtu bláznů ponechejte.
Lea neví, jestli její manžel ještě na supportě je. Tmář jde doprava, neboť v dáli věřitele rmoutí jiná cesta. Až
uvidíš tramvajovou výhybku, přebarvi modrou barvu, jakou má ten velký port, na zelenou. Tmář sleduje Rút,
elektrizovanou liščím ocasem pod elektrickým vedením. Zahrádkář tvrdí, že sport na dětském hřišti je to pravé
ořechové.
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