
Tak jak dál? Netřeba otálet. Ponejprv si vzpomeňte na vědomosti získané ve škole. 
Slabikář a početnice bylo to, co jste potřebovali nejčastěji. Historie se opakuje, bohužel 
paměť občas neslouží. Mířiti k cíli je ale třeba. Hledejte shody mezi mnoha neshodami, 
štěstí vás nemine. Tajenka není nijak macatá. Pro pomoc zaklepejte v první třídě 
základní školy. Stačí počítat a máte to. Hekat netřeba. Paměť sloní by se naopak hodila. 
Spásná myšlenka nechť osvěží vaši mysl a zahřeje ztuhlé klouby. Budete to mít hned, 
netřeba se dřít jako mezek. Už víte, kam dál? Asi ne. Tak to zkusíme ještě jednou. Tož 
co teď? Získejte metály. Prolévat se kořalkou je hovadina největší na světě. Křemílek i 
Vochomůrka mají hlad, to jsou nepříjemnosti převeliké. Lišejníkem si nepomohou, 
borůvky mohou spustit běhavku. Peřina v síni se mnohdy hodí. Začátek konce visí vedle 
kolotočů, štěkot psů varuje. Hafani vrtí svými ocasy. A měsíc překlenuje z levé strany 
oblohy duhu. Svítí vesele na celý svět. Hele, kometa! „Budiž slovo“, řek‘ by tatíček 
nebeský. Velký zádrhel se vyskytne, pokud není u luštění malý klouček. Močiti tu teď ne, 
odskočte do těch malých břízek. Tak kudy, jak jít? Třeba tam. Nechť Vás provází dobrá 
mysl. 
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