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 Motto: Kolikrát jsi člověkem?  
 
 

Tak už jste tady! To je nadělení! Co jsem se na vás natěšila!
Už jsem si málem říkala: Letos se, holka, v cíli nikoho nedočkáš.
No však ještě nemáte vyhráno. A já mám pro vás echt zhulenou šifru.
Jsem totiž blbá jako štoudev. Ale to jsme my, nelétaví ptáci, skoro všichni.
Raději vám tedy začnu trochu radit. Obsah sdělení vlastně není vůbec důležitý. Na grafiku 
tentokrát  zapomeňme.  Nehrajte  si  s  písmeny,  slovy  ani  jejich  počty,  interpunkcí  ani 
diakritikou.
Pamatuj si: U nás v JÁDRU frekvenčku přímo nenávidíme. 
Zatím každá rada jen vylučovala nesprávnou cestu. Toho sis, člověče, jistě všiml. Zkusím 
tedy  říct  i  něco  přínosnějšího.  Tak  třeba  nerozlišujte  magazín  dnes  zapnuté  paní 
Lennonové.
Jámy jsou hnedle dvě boule. To je pěkná blbost, není-liž pravda. Tak to zkusím ještě jinak. 
Jako  správní  dešifrátoři  se  obvykle  bavíme  poněkud  neformálně.  V  této  šifře  to  jistě 
oceníte.
Už to máš? To jsem vás ale vypekla!
Každopádně k principu už jsem napověděla dost. Teď už si musíte poradit sami. Zas tak 
těžké to snad není. A zbytek textu vyplníme příjemným tlacháním.
Mohli bychom začít pěkně zostra: Na kdy, Dero, plánuješ tu polovinu března?
Chápu, chápu. Jsme zlí a krutí.
Jenže já už bych se tak chtěla čepýřit v novém kalendáři. Mohla by tam být jenom pro mě 
pěkná modrá kolonka.
Teď jsem si vzpomněla na další věc:
Už jsem si dávno objednala novou vektorovou podobiznu u Ivči ze Škrken. Ale taky je to 
lemra líná. Tak co, Ivčo, kdy to pro mě uděláš? Vy jste se asi s Derem spikli.
Asi si říkáte: Mám to ale starosti.
Přitom dnes máme takové pěkné počasí. Proč si ta Krůta taky raději nezahraje? Jenže 
když seš Krůta, tak seš org.
A když  seš  org,  tak  nemůžeš  hrát.  To  je  hokej.  Tak  určitě  jsme  ale  u  konce  tohoto 
rozhovoru. A vy teď pěkně šupajděte do cíle.


