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Mimozemšťan MIGO-MIGO
Mladý mimozemšťan Migo-Migo mává mamince, míří mimo Mars - musí monitorovat
měsíc.
Má modrý mikroskop, minimagnetofon, maličký mikrofon.
Migo-Migo musí minimozkem moc myslet,
mystifikačních majáčků.

monitorovací mise

má

mnoho

Migův motor má málo mazu, musí mezipřistát.
„Mizérie,“ mumlá.
Míří mezi Moravany.
Moravani mají momentálně měsíc masopustu.
Migovi mává Moravan maskovaný medvědem. Mručí.
Migo může místo mazu mazat motor máslem: „Milí Moravané, MigoMigo má malér,
musel mezipřistát, máte máslo?“
„Máme masopust, mlsej mletý maso.“
„Migo-Migo musí máznout motor, míří monitorovat měsíc!“
Moravanka Monika má misku másla. Milé!
Migo -Migo maže motor, mává, míří mimo Moravu. Mizí mlhovinou.
Migův monitoring měsíce: „Měsíc megavelký, minimálně mokrý, měkký.“

Mazaný Mazanec
Matfyzák Michal maže mazanec. Michalova manželka Martina miluje mazanec
máznutý množstvím másla: „Mažeš málo, mizero.“
„Musím mazat málo, máslo mohutně mizí.“
„Makro má mnoho másel!“
Michal mámí manželky many, míří mimo mazací místnost.
Martina mezitím maže mazance malinovou marmeládou.
„Mám mááslóó!“
Martina miláčka mlátí mopem: „Máslo? Mám manžela mamlase!!! Makrové máslo má
modrou misku, místo másla máš margarin!“
Matfyzák mračně mlčí.
„Maž marmeládou, mazanec musí mít másla mnohem megamanštější množství.“
Michal mrzutě maže mlemcavou malinovou marmeládou.
Milostně mrkl, Markýzový matematický match moderuje mladá, milá, moderátorka.
Marmeláda „mlask“ mimo mazanec.
Martina manžela migla měchačkou.
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Maličký moment – Michal má modřinu. Mrmlá: „Milující manžel mizerou, mlácený
mopem, mokrou měchačkou, mno, málo motivující …“
Martina máchá marmeládové montérky, Michal mrazí modřinu, míří mimo, musí
močit.
Mezitím mazaný mourek Mikeš mlsně měří místnost. Mrskl mávátkem, mazanec
mastí máslem mramorovou mozaiku.
Mazaný Mikeš mávl mnohokrát, má mimořádně mlsnou, máslovomarmeládové
mazance mžikem mizí.
„Mňam“ mlaskl.
Mourek máčí mordu mlékem. Mrzutá Martina mlsného Mikeše mírně majzla
metličkou: „Mazej!“
Mikeš metelí, mate Martinu, mizí mezi množstvím matfyzáckého materiálu.
Martina manželovi maže makovku, menu mít musí, míří makat, množit many.
Michalova motorka mručí, Martina mu mává.

Mlsný Mopsík
Mopsík Maty má mít menu.
Mlaská, mlíže misku.
Martinovi mlží myšlení moravský mok, má myšlení mimo, mručí: „Myješ, myješ?“
Maty mlsně mžourá.
Mírumilovný mops mordou mimořádně masíruje Martinovi malíčky, měl málo masa,
mňam mít musí.
Maty monitoruje možnosti, má muka mlsnosti.
Měří Martinovu misku mající makovku.
Mžik, miska mizí.
Martin mlhavým myšlením monitoruje mručící mobil.
Martinova makající manželka: „Miláčku, má Maty Magnusson?“
Martin měří mizící misku mající makovku, mlží: „Mnó, má.“
Mramor mokne, mopsík mokrou mordou mlemcá mimo.
Michala mile mručí: „Mám Martinovu milovanou medovinu.“
Martin mlaskl, mobil mlčí.
Majznul Matyho mopem, maže máslem makovku mlízanou mopsem, mručí:
„Mamlasi, mlsej Magnuson! Makovka má moc mouky.“
Martin má mimořádně myslícího mazlíčka…
Mopsík míří mokřit Martinův malířský materiál.
Martin monitoruje moč, míří Matyho mlátit.
Mezitím mrkl mimo, monitoruje mopsíkovu mňamku.
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Matyho Magnuson maskoval Martinův malířský materiál. Mopsík mělní Magnuson,
Martin makovku, Michala manželovi měří míru medoviny, Martin množí many
myšlenim, musí mít málo.
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