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Vodorovně i svisle:
1 – negramotný člověk (nevzdělanec)
2 – ženské jméno (svátek 20. 11.);
plakal (úpěl)
3 – jestli (slovensky);
ruský spisovatel a dramatik (Nikolaj
Vasiljevič, 1809-1852, autor Revizora)
4 – tajenka
5 – styl skoku do výšky;
ženské křestní jméno (svátek 22. 3)
6 – první písmeno latinské abecedy;
rosolovitá hmota (druh krému);
opak záporu (pozitivní vlastnost)
7 – český hudební skladatel, flétnista,
klavírista, sbormistr (1834–1874,
Vilém, opera „V studni“);
římsky 500
8 – něco hnusného (odporného, z němčiny);
anglicky starý
9 – ukazovací zájmeno (tato, tahle);
předložka (se 6. p.)
10 – římsky 50;
iniciály hudebního skladatele
Dvořáka (1841-1904, svátek 13. 6.)
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Šišlavý pan … ?...
chtěl naučit mluvit svět.
Prostudoval spoustu knih,
žil jako poustevník či mnich.

I Irma se osvědčila,
byla čilá a velice milá.
Tak snaživý pan … ?...
učil po svém mluvit svět.

„K čemu teorie bez praxe? “
- řekl si pan … ? …
a vydal se do Hradce.

Jeho styl byl dokonalý,
zvládl ho každý – velký, malý…
Herci v divadle
i moderátoři z telky,
malé děti i velké paní učitelky.
I jeho pes šišlavě štěká!
Sranda to je.
- Ale trochu leká,
že jeden malý človíček
dokáže rozšišlat celý svět.
Prý ve vedlejší ulici
otevřela si ordinaci
doktorka s hlasem sametovým.

Založil si malou firmu,
přijal asistentku Irmu
a spustil ten kolotoč…
To vám byla legrace!
Vážně se mě ptáte – proč?
Tomu byste nevěřili!
Šišlavý pan … ?...
vzbudil v lidech velký zájem.
Z cimry platil malý nájem.

Něco pěkného vám o ní povím.
- Tahle na šišlavce vyzraje!
Učí děti správně dýchat,
rozdala jim bublifuk.
Celé dny si spolu hrají,
ani trochu nešišlají.
Jejich řeč jí není fuk.
Jak to asi bude dál?
Šišlavý pan … ?...
zkrachuje se svojí firmou…
Nezíská atestaci,
všem bude pro legraci…
Potom uvolní svou židli
a nasedne na moped.
Odjede za svojí Irmou
směrem do Kozojed.
- Tam teď spolu bydlí.

