•

Petro, vi la permeson de la patro nepre prenu
por partopreni entreprenon.

•

Ĉu ŝi ĉiam ĉe ĉio ruĝiĝas?
Serpo servu cin por ĉerpo el cerbo de
serba cervo.
La oleoj el ajlo jam je junio junas.
Ĉu ŝi scias se ĉi-scene la sklavo ŝtelos
la sceptron?
Ŝi ŝerce ŝanĝis la ŝarĝaĵon.
Postscio
Ĉe la libroŝrankoj traspertu travivi la
kulturscion!
Tri tre drinkemaj fratoj frote trafis truon
de l' trotuaro.
Frivolaj friponoj fervore priridas
perfortajn fervojojn.
Scivolema sciuro scias ke li scintilas por
la scienco.
Eĥoŝanĝo ĉiuĵaŭde.
Ne plu ploru, plorulino, pro propra
plezuro.
Ŝi, ŝue starante sur ŝoseo, senŝeligas
ŝosojn.
Ŝi ŝerce serĉas sorĉan sancon
Sciencfikcio
Ŝvitaĉo
Ŝvebi
Transskribo de dekstra ekscio kun
eksscio.
Al la apartamento parte apartenas
aparta portaparato.
Kiu kuiras keksojn kuireje ?
Ĝuu ke la heroo opiniis ke li spontanee
balaas.
Se pneŭmatas maŝino borile
Kaj pneŭmonas malsan' pneŭmonie
Kiam pneŭmatiko
Malpneŭiĝas pro liko
Ĉu pneŭigi ĝin repneŭigile?
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ĉu mi estas antaŭ aŭ malantaŭ vi?

•

Ĉu Saŝa serĉas saĝan ŝercon?
Jes, ŝercon saĝan Saŝa serĉas.

•

La scivolema sciuro sekvis la aŭtoron,
ĉu vi tion-ĉi scias ?
Ĥaoso regis en la monaĥa spirito,kiam
la eĥo respondis al li.
Ŝi, ŝue starante, senŝeligas ŝosojn.
Ŝi havis ŝancon serĉi ŝercon.

•
•
•

•

Ĉesis ĉasi ŝtelĉasisto.
Nun li estas ŝtelŝlosisto,
Sed ne ŝakras sur ŝoseo,
Ses ŝparkasojn li priŝtelos.
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