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Venčení Vlčáka
Vláďa vyráží ven venčit vlčáka Viktora. Vlčák veden vodítkem vyje: „Voúúú voú
voúúú!“ Vopustili vilku, Vláďa vodepíná vodítko, vypouští vlčáka vstříc volnému
výběhu: „Volno, Viktore, volno! Vyraž vytlačit včerejší večeři, vyčůrat vypitou vodu.“
Viktor vesele vyběhne, vočuchává vzkazy, vodepisuje.
Vláďa vyndavá Vertu-mobil, volá Veronice. Vlčák vyčůraně využívá Vláďovu velkou
vzdálenost, vyráží vočuchávat vodpaďák.
Vláďa vzhlédl včas, vlčák vopodál vokusuje vodhozenou veku.
„Vypravená, Verčo? Vmžiku vyrazíme!“ vyřídí vcukuletu volání. Vzápětí vokřikne
vlčáka.
„Vypadni!“
Viktor vylekaně vodskočí, vočuchává vysoko vepsaný vzkazy, vzápětí vyráží vyvádět
voloviny vopodál.
Vida, vyhrabal vuřt. Velmi vábně voní! Vlčák vuřt vočuchává, vzápětí vehementně
vokousává.
„Vyplivni!“ vykřikne vyděšený Vláďa, vyráží vlčákovi voňavou věc vzít.
Vrčící Viktor vylekaně vodskočil.
„Vole! Vyhrabals votrávenou večeři! Věř, vodhodit ve volném výběhu voňavého vuřta
vypadá věru velepodezřele.“
„Vida, vuřt voní Vitriolem!“
Vlčák výdobytek vyjímečně vyplivává.
Vopodál vidí vysypané voplatky, vobal vočuchává, voplatky volizuje.
„Vystřel vobludo!!!“ vykřikne Vláďa vztekle, vodháněje vlčáka vodítkem.
„Vyhazujete vodpadky vedle! Využívejte vodpaďáky, vobčané!!!“ vykřikuje Vláďa
vytočeně.
„Veřejnost vodpaďáky využívá, vodpadky ven vytahávají volně venčení vořeši,
včetně vlčáků!“ vykřikuje vobtloustlá vesničanka vykukující voknem vilky ven.
„Vy…, vy…, vlčáci vytahávají vodpadky?! Volovina!!! Vodpadky
vysokoškoláci, večerní vopilci, vobejdové vochmelení vínem, vodkou,…!“

vodhazují

Vanda, venčící vlčandu Viki, vedle votráveně vokopává vobrovský vobrubník.
Viktor vidí Viki, vopouští výborné voříškové voplatky, vyráží vlčandě vočuchávat
vocas. Viki Viktorovi vodběhla, vypisuje vzkazy. Viktor vzkazy vyhledává, vzápětí
vodpovídá, vokouzleně vrní, vobčůrává vzrostlý vořešák, vorvanou větev, vobrubník.
„Vočůrávej vlaštovičník, vraní voko, vrbičky! Vobyvatele venčící vlčáky vobčůrávající
vobrubníky veřejnost vodsuzuje, vole!“
„Váš vlčák vypadá velmi vysportovaně,“ vychvaluje Vanda Viktora.
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Vláďa vnadnou Vandu vokukuje, vypráví vo Viktorových výkonech.
Vanda Vláďu vyslechla, vodchází.
Vladimír votráveně volá vlčáka, Viktor vybíhá Vláďovi vstříc.
Vtom Vanda votáčí voči, významně volá: „Ve vilce vyčkává vychlazené víno.
Vochutnáme?“
„Vyloučeno. Ve vobytném voze vyčkává vnučka Veronika, vyrážíme vandrovat,“
vyzradil Vláďa vlastní vysoký věk, vodchází.
VANDĚ VLÁĎOVO VODMÍTNUTÍ VZALO VESELOST, VE VILCE VYBREČELA
VĚDRO VODY. VYPRAHLOST VZÁPĚTÍ VYNAHRADILA VÍNEM.

Velmi Vydařený Vánoční Večer
Venku vane vítr, ve vyzdobených vilkách voní vykynutá vánočka.
Věra vlídně volá: „Viléme, vařim vodu!
“Vilém, vyndavající vánoční větvičky, vstal, vzal voprýskaný veleucháč, vsypal
Velvet, vystartoval. Vyrazil Věře varnou vaničku, vařící voda vycákla, vopařila
Viléma,
Vilém vyjekl.„Vole!“ vyklouzlo Věře.
„Výbornej večer!“ vykřikl vyděšeně Vilém, vzápětí Věrce vynadal: „Važ vyjadřování!“
„Vochlaď vopařeninu!“ volá Věrka.
„Vim.„
Vilém vystrkuje vopařeninu ven, vyje.
„Večeře!“ velí Věrka.
Vomrzlý Vilém vyskočil.
„Výborný,“ vyjímečně vychvaluje Věrčino vaření.
Vážně vydařený večer, Vilém vyklopil Vánoční večeři. Vztekle vykřikl.
Vytočená Věra Vilémovi vlepila velefacku.
Vánoční večer vrcholí, vypili vaječňák, vyčerpaně vodpadli.
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