11
APRÍLOVÉ POČASÍ

JEŠTĚ TAM BUDEM

Na kole se zahnutými řídítky
Jede Bruncvík
Už je nedaleko
Ale jako by byl na suchu

Červený hadr
Je neposkvrněný
Jako obyvatelky Třeboňska
Na nástrojích zelinářky
Stojí předseda povodí
Kterému nepadl orel
Protože má zhoubný nádor

			

Valentýn

ČARODĚJNICE TĚSNĚ PŘED UPÁLENÍM
Svalnatý toreador
Sbalil malorážku
A středověké prorážedlo
A když se dostal dost blízko
Začal mikroskopovat sinice
Pak potkal Robina Hooda
A splnil mu tři přání
			

			

Letní

slunovrat

OBDOBÍ LÁSKY
Ukrajují poslední centimetry, které je dělí
Nepřítelkyně anorektiček
A hydrolog
Na poličkách Hřebejka a Svěráka
U známé skály s jeskyní v Moravském krasu

Hromnice

			

Kolektiv

matek

Vyhnané

kozy v háj

JEN JEDNOU ZA ČTYŘI ROKY
BEZ KLADIVA

Opravuje vodovod
Mezi koněm a králem
V huňaté polárnické čepici
A zatím Maria
Mezi strakatými krávami
Dala povedený gól
			

Nezažila rozkoš
S trofejí argonautů
Ale bylo to nadosah
			

Mikuláš,

anděl a čert

ADVENTNÍ ČAS
Mosazná kulka
Jež se nebezpečně přibližuje
Se neměla možnost nakazit kapavkou
			

Spřátelené

tanky

JELENI V ŘÍJI
Vylézá s hady na svatého Jiří
S pečeným maskotem Velikonoc
A v bílých místech latinských map
Kousek odsud
Dlí hmotnosti
Které chodí pozpátku
			

Hus, Cyril

a

Metoděj

PRÁCE
Vzdálenost mezi nimi se zmenšuje
On má dva ocasy
Obávaný obyvatel pouští
A ona je přece tak nevinná
			

Ten

z dvacetikoruny

POLIBKY POD TŘEŠNÍ
Energetický nápoj
Obsahuje nebezpečný jed
A tvrdohlaví
Hrají na mečící žesťový hudební nástroj
A používají k dýchání žábry
			

Gottwaldův

vítězný

DRUHÁ PŮLKA PRÁZDNIN
Znala pána a zdálo se, že o ni stál
Zůstalo po nich pár jiker
			

Sílící

pole

ZA KAMNA VLEZEM
Exit 119 na D1
Se rychle přibližuje
Bohyně spravedlnosti drží v ruce předmět
A má z toho hematom pod nehtem
Johanka z Arku
Už není vzdálena
Otci těch, která mlčí ve filmu
			

Pozdní

pomlázka

ZDOBENÍ STROMEČKU
Dámských ňader plný kout (lidově)
			

Tři

králové

Součástí této šifry je dvanáct
obrazů rozmístěných po vnitřním
obvodu kruhové školky. Obrazů se
nedotýkejte ani je neodnášejte!

