nESMysl 2 (Z. K. Slabý, Petr Slabý, editace RBK)
situace se bezbariérově prostupují, podexplodovávají a
rozkotávají
volavé či zadřenostní vzpurnění
rouhavé zadusněňování
melodizující vyluzňování
hrčivá vzdýmatelnost
roztříšťovaná svištivými ataky
popojížděné náhrny
třísleně melodizující rytmičnost
od zardousňované nípání po průtržní prodernostňování až
odvýtržnění
vznikání a bujení katastrofické metastázy
zavčasu zadrónována
sebezaujatější hračičkování
obnovované prefabrikáty
šarže mající propaprikovávat konkretizované představy
filigránská rozcvička
běsnivé akrobacie
pointilistický charakter
katarzně se našlo v apendixu
esenciální triumfální závěr
dryáčnicky swinguje
rozvichřené těleso
diskrepanční výzvy
neotřele disharmonizující
podšprajcovává vzrušené výkřikové vábení
prozávorkované pauzy
okolkující kolkování
zrůzněné výtržnictví
potichlé morousování
prolétavé záludnické radostnění
rozharašuje denervujícím proškrcováním, proškVrcováním
či promlácením
lamželezné perkuse
změtení sycené vrzukáním, rapotěním nebo přehloučením
mladistvý ešalon
bručounská či zjitřelá rozmarnost
houpavá rozvolněnost
zlomkové probrušování
přídavně přiharcovávané vrásnění či přirdušování
chlácholivá výbušnost
vypjaté rojničení
rozstřikovaná běsnivost bez cirátů
vítězoslavná završenost
zlascivění v estrádním pojetí
zplacírovaně vyjukané
s vervou zpovrchněné
popově zwesternizovaný
nabubřele zčernostnělý
utíčkáčkovsky westernový
znepopovělý pop
řezavě obsesní
jednosměrná hudební tanečnost
srocená monotónnost
záhul superminimalistickéhopřešlapování
neochvějná průtažnost
vibrující chvějivost
unisoní výpusknění
odpauzírovaná odtažitost
potajemněle rozedněli bez reptání
luminózní virtuóz

více zvící žířívé rondo
slučovaná dobíjivost
samospádně ovulující
okluzně rozhoukané
načepýřeně uhraňující, rozpíravé, nabalující, ulpívající,
nadsazované do probíjiva
sólování protýkáním mimoběžníkových tónů
slučováním i odlučováním
nezbrklé lavírování
okolkující prorůstání do vytěsňování i sezavážňování
bolavě rostristěné
bohabojně naříkavé
okrolují podivovanost
outěžek ouhavosti
zádumčivě zabořivé
neochvějně štrádující
siročina je bručivá, leč nenabručená
neobrouble prodychtěná
optrnické šinutí
dumavě zkoumavé okolkování
odhumpoláčtěná vábítka
chmurná zabořivost
rozláčňující posuvnost
zahleděné čepobití
závěrečné odbroukání
vystruněné brisknění
sirénová naříkavost
kalafunované smáčení
zazouvavé sténání
náladové peskování
kvílivé hazardování
vykřičená výbušnost
obhlédá stratosféry pištectvím
zhrubňování, vždibování, rozbřeskování
náznaková roztroušenost
nelahodivé hroucení
drcení narumplrampl
dotýkavá netýkavost
naléhavé vychvístnutí
výšklebkové zdrncňování
brodivá monotónost
průsmykové výbrusňení
hlasové vydražďování
zaříkavačské vrdlouhávání
sešmodrchané tetelení
průrevní škálování
mrskut od vrzukání po třeštění je smršť lapidárního
následnictvíind
ividualizované kolektivnění
kontaminující rozharašené prostředí
snový samospád korouhvičkovou proudností
výzvědně odkrývající
průtočně cizelující
vydýchavající i rubající
zvnitřňující slyšení
přesýpací rolničkovost
prozáplatované macerování

