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Smutný Slepýš
Starý slepýš Sváťa smutně syčí. "Ss slyšim ss s slabě, s s slepota s sílí."
Silný slimák Standa sleduje soužícího se slepýše: "Seber se synku, směj se, svítí
sluníčko!"
"Stichni slize!!" sjel slepýš slimáka.
Slimák strká slepýše Sváťu. Sváťa se snaží stát stabilně: "Slimáku smrdíš, si sťatej."
"Sťatej? Snídal sem středeční syrečky!"
"Syrečky smrdí slabějc! Smrdíš Skockou."
"Seknul ses," směje se Standa srkajíc slivovici.
"Střískal ses slivovicí?!?!?!"
Slepýš si sám sobě stěžuje: "Sledovat slimáka srkajícího slivovici?
Strašný!. stočim směr."
Sváťa se souká směr silnice.
Slimák střískán slivovicí snažící se stíhat slepýše sebou seknul.
Slivovice sežrala Slimákovi sliznici, skonal.
Sváťa si stoupl souběžně se silnicí. Svačíc salámovo-sýrový senvič stopuje.
Svačí střídmě, sežvýkal sedm soust, schoval sáček se sváčou.
Stopnul Saaba. Sýček Samuel Sváťu skoro srazil: "Sorry. sedej!" Svezl
Sváťu svým Saabem.
Sváťa, spocený starostmi se slizkým slimákem schrupnul. Sní sladký sen - slintá.
Samuel sleduje slepýšovi stékající sliny, staví. Schodil spícího stopaře, stírá
semišovou sedačku - smývá sliny.
Sváťa sleduje situaci, sýček stiskl spojku, startuje.
"Strašný, sem sám," Sykl smutně.
Sváťa snědl sytou svačinu. Smráklo se, spěšně se sune směr svítící samojídelna,
shání spací stanoviště.
Slepýš se směje, sehnal stanoviště, sní sladký sen.

Smradlavá Svačina
Sloní stádo se srotilo, svačí.
Slonice Simona schramstla sedm syrečků. Slepýš Slávek sykl: "Syrečky strašně
smrdí,svač seno!"
"Suchý seno? Sklapni!"
"Si seno smoč..."
Simona se Slávkovi směje, svačí stále slizké syrečky - snad stoleté.
"Sněz si salám, sýr, sekanou, schroupej salát..." snaží se Slávek smlouvat.
Simona se smíchy svíjí. Slepýš sténá: "Síííla, slonice snědla se syrečkem sardinky!
SOS!!!"
Slávek se skutečně souží - svolal sněm. Seběhl se shánčlivý sysel Sandokan,
strašící sojka Soňa, slintající slimák Saša. Statečným sprintem sem spěchá sob
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Standa. Seřadili se: "Slyš Simono, stěhováci smrdí svými Saaby strašlivě. Syrečky,
smrdí světu stokrát silněji! Styď se!"
Slonice se skutečně stydí, syrečky spláchla. Sláva!
Statečně spolkla snůšku sena. Sykne slastí: Skvělý!"
Společnost se spokojeně složí, stráví stinnou siestu.

Story Střešovického Sanatoria
Starostlivá sestřička Simona sekýruje skákajícího sedmnáctiletého skateboardistu,
skateboardista Standa se směje.
„Smějete se? Svaly se sešívají, stehna sádrují.“
„Sešívaný?! Sakra, sem Sparťan!“
„Sešitý sval snadněji sroste.“
Standa skateboardista se snaží schovat, smolné spadnutí simuluje.
staniční sestra syčí: „Ssst! Sedmička spí!“
Skejťák se směje svojí strašné situaci.
„Snažte se sedmnáctce snížit sebevědomí sedativovým sirupem!“
Skateboardista srká sladký sirup, srkání skončilo, skejťák spí.
„Sláva!“
Sestřičky stěhují skejtaře sanatoriem středem sálu, sešívají sval.
Skejťák slyší slovo „skalpel.“ Sykl.
„Sestro, spánek slábne!!!“
Sekundární sestra: „Sakra! Stříkněte sedmnáctce slívku!!!“
Stříkačka stačila, skejťák sladce sní.
„Sešívejte!“
Sesterská skupina se seskupila, shání silon. Silon schází, sesbírali sešívací stroje.
Sedmnáctky snění skončilo, se strachem sleduje sestry se sešívačkami.
Sestra sekundářka spatřila sledujícího skejtistu, směje se: „Strachujete se?“
„Strašně, slovo sešívání simulanty stresuje.“
„Smolné spadnutí simulujete?!“
„Samozřejmě, studijní strategie.“ směje se skejťák.
„Skupinko, sádrujeme stehno!“ spontánně sděluje sekundářka.
„Sádra?!“
„Samozřejmě. Sádra stehno scementózní, stehno se scelí snadněji.“
„Sakra, sportuju!“
„Samozřejmě, skáčete se slečnama skejtem.“
Sportovec supí: „Sem softbalista!Skejťácký skoky sílí sportovní sebevědomí!“
Sestřičky snaživě smíchaly sádru, sekundářka sádrování stornuje.
„Střelhbitě se sypte!!! Sanatorium slouží starým, strádajícím. Simulantům stačí
skejtparkové sezení!!!“
Sedmnáctiletý snadno slezl, snaží se sprintovat. Strnulý sval se skřípl, simulant
spadl.
„Sakra, stehno!“ skučí.
Sekundární sestra: „Sesádrovávejte!“
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Sestřičky: „Stehno?“
„Safra, skejtboardistu!“
Sestry Standu snaživě sesádrovaly, svolávají sanitáře. Sanitáři sesádrovaného
stěhují: „Svezete se sanitkou,“ směje se sanitář sádrovému skejťákovi.
Skejtbordista supí, sklíčeně sleduje saniťáka, sestry sádrovaly suprově, sesádrovaly
sedmnáctce sanice.
Sanitář složil sádrovce, startuje. Saniťák snaživě shání skejtbordistovo sídliště.
Sanitář snažně semtam sjezdil Střešovice, Střížkov, Spořilov, Stodůlky,….
Stráceje síly, schlíple svěřil sádrovce středu stříšky stanice Sibeliova.
Simulantovi stékají slzy.
Sádrovce svezl Sibéliovský spoj, sádrovec se setkal se svojí střechou.
Sestřičky sádrovaly sice snaživě, stejně slabě. Sádra simulantovi spadla.
Se spadnuvší sádrou se Standa složil.

Smolíčkovo Story
Soběslavské stromořadí, Smolíček stanuje. Spolustanující srnka Sylva smaží smrže.
Smolíček spolubydlící sekýruje: „Se sýrem, se salámem!“
„Smolíčku, staň se skromnějším.“
Stromořadím se seskupili smutní smajlíci se saxofony.
Saxofonování Smolíčka stresuje, sní strašnou spoustu sladkého.
„Stop!!!“ stopla Smolíčkovo sladké srnka.
Strávník skryl sladké spacákem, směje se.
Smolíčka sleduje sedmihlavá saň.
Směr stanoviště skáče Skipy. Skalami sportujícího skokana shání Sněhurka se
smějícíma se smajlíkama: „Skypí! Stydne snídaně! Smažený sýr se slaninou!“
Smolíček se Sněhurce směje, startuje sáňky samochodky, směřuje Skypiho spoutat.
Strašné, spoutal Skypiho svlačcem.
„Smolíčku, snažím se Sněhurce schovat, smích Sněhurky slabí sluch.“
Skokan stejně stojí spoutaný. Smutné.
Sněhurka sportovce sprostila svázání, strčila Skypimu svačinu: „Skákej si stepí,
sbírej sluneční svit, směj se.“
Skipy stočil skoky se sluncem, sněží.
Sníh skolil strašlivou saň.
Smráká se, Smolíčka se Sněhurkou svezl Santa se sobím spřežením.
Smolíček spadl, Sněhurka seskočila, setkali se se Strýčkem Skrblíkem, slaví
Sněhurčin svátek.
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