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Hladový Hroch
Holohlavý hroch Hubert huláká: "Heleno, hroznej hlad."
Hrošice Helena hází hladovci housku. Hladová hlava houkla: "Houska?!?!?!
"Hele, Huberte... hřeju hranolky."
"Hřaté hranolky? Hnus!"
"Hergot! Houby hranolky... hřeju halušky."
Hlad houstne, hroch hubne, hyne hlady: "Help, Heleno, honem! Hlavně hlubokej
hrnec!"
"Hotovo!"
Hynoucí hned honem hop hore.
"Horké!" hlásí Hubertova hospodyně.
Hubert hrrrr hamat.
Hrošice hrabe hnědé hnijící hrušky.
Hrochovi hoří hrtan, hlasitě hýká: "Hernajs!!! Heleno, hořím!" hbitě hasí hořící hltan
hruškovicí.
Helena hází hrábě hrošíkovi Hynkovi, hledá hasičák, hubuje: "Hergot hltale!"
Hrošice hrůzostrašně hledí... hledá hledim hladinu hruškovice...
Hruškovici hostí hrochova hlava: "Hbbrm, hmrrpdb, halzb hupoerer,..." huláká hroch
hlouposti.
Hrošice: "Haló, hospitl?"
Hruškovicová hlava hurá hajat.

Hromadná Honička
Houmlesák Hynek honí holuba, huláká: „Hernajs, holube, hladovím!“
„Houmlesové hamaj hospodský hotovky.“ haleká holub hřivnáč.
„Houbeles, hospodský halekaj: „Hotovost, holomku!““
Hodný holub houkne: „Helpnu! Hni hnátama, honem!“ honí houmlesáka.
„Hulváte! Honit hladovce? Hřích!“
Hbitý holub Hynka hypnotizuje: „Hrabej, hluchá horní hlína halí hlubinnou hodnotnou
hroudu.“
Houmlesákovo hihňání hřivnáče hněvá: „Hledáš hotovost? Hezky hrabej, holomku!“
Houmlesák horlivě hrabe, hrabáním háže holubovi hadrovaté, hlínou halené housky.
„Hajzlíku! Holub hamá, houmlesáček hrozně hladoví!“ hartusí.
Holub halasí: „Horažďovicema huláká harleják Hugo, honící harleje. Helpnutí helpne.“
Houmlesák harleje hbitě hmátl, Hugo halasí: „Hurááá! Honim ho hromadu hektarů.“
Harleják háže houmlesákovi hotovost, Hynek honem hamat hospodské hotovky.
“Houbovku, houskovej„“ haleká houmles.
„Hotovost!“ hartusí hospodský Hanuš.
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Hynek hraje hloupého.
Hamoun Hanuš hurónsky huláká: „Hybaj, holomku!“
Houmlesák hrne hrstí hotovost hospodskému, hospodský hlaholí: „Hostina! Halušky;
houskáče, houbovka; hranolky, hovězí;…!“
Houmles hladově hltá. Holub hlasitě hudruje: „Hrůza! Hrůza!“
„Huš!!!“ hlesne Hynek.
„Hou, hou, houmlesačky hou, hulákají hospodou!“ hlásí hodný hřivnáč.
Houmles halí hlavu hábitem.
Hospodou hurónsky hartusí houmlesova holka: „Hospodskej holomku, hybaj hrabat
hnijící hrušky!!!“
Houmlesova hetero holka hledí, houmlesák hrabe hospodskému háro, homosexuální
hospodský hladí houmlesovi hýždě.
„Hnus!“ haleká.
„Hezké holky hubičkují hruď, hezcí hoši hnětou hýždě.“ hlásí houmles.
Houmlesačka Helena, honící Hynka houmlese, huláká: „Hybaj hrabat hnijící hrušky
holomku!“
Honěný Hynek hopsá hospodou.
Holub Hynkovi helpnul, háže hovínko, houmlesačce hnědne halena, hartusí.
Hanuš, hledě holuba halasí: „Heraklesi!“
Herakles, husky hospodského, hlasitě hafl. Honí holuba.
Hynek helpnul holubovi, hodil huskymu hůl, Herakles hurá hlodat.
Hřivnáč: „Halo, hospodskej, Honda…!“ Honda henhen, Hanuš: „Hernajs!!“
Hugo háže hospodskému harlejácký hledí, hospodskej hmátl harleje, honí Hondu.
Havárka? Hm. Hulváti hodili hlíně hobru, Honda havarovala.
Hospodskej honí harlejáka,
houmlesačka honí hospodského.
Huski hafá, honí houmlesáka,
holub hamá hrách, houmles hodného holuba hladí.
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