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1
OBMĚNKA
Pravnuk u rasa panádu ničí,
nález u Ňasy okope herka.
Co vám tentokrát schystala Věrka?
Vaše mozkové závity cvičí!

8
PŘÍDAVKA
Polovina lidí v kraji
trpí, čapka s rouškou vadí,
u vlochyně mejdan mají
doktoři i kamarádi.

2
ZÁMĚNKA
Viny dělník nepopírá,
školní látka děti týrá,
hradeb fanda program mění,
úředník to neocení.
Konec už je lelkování –
připravila Věra klání.

9
VÝPUSTKA
Vykradli dvé srubů sígři,
je to drama, řvu jak tygři,
pár cév bolí párek pěší,
po zábavě nádrž těší.

3
SLOUČENKA
Kněz část včelína ohmatá,
prha nádech má do zlata,
malíř kreslí mys u skály,
řeka před městem zpomalí...
Kabát potěšil Semelku,
možná bavil i manželku.

Řemeslníci se bojí,
parazitů moc se rojí.
U výslechu zatloukali
zloději, to dobře znali.

10
ZÁMĚNKA
Koníček těší nás, estráda méně,
postoje v pozoru cvičíme denně.
Ptáčnice dneska už k vidění není,
době se změnila. Všechno se mění...

4
VÝPUSTKA
Předchůdce nároky zjistit muž jede,
věda je zbytečná, když se boj vede.
Páteři pijí prý dobrý mok denně,
na preso sliny se sbíhají ženě.

11
OBLOŽKA
Krajan našel brýle – vidí
uzlík, nápoj, oběživo.
Nevěří však vlastním očím –
v stánku bude levné pivo!

5
VÝMĚNKA
Malé pádlo svírá pařát soví,
smetánka dí: ptáků mnoho tu je,
kolem samců často poletuje
sova, která ve dne v noci loví.

12
VSUVKA
Opar halí předky, Gibson zírá,
bajkář vedle skladů plány zhatil.
Místo činky půllitry muž vzpírá,
v kiosku moc silák neutratil.

6
ZÁMĚNKA
Hafan čapí nůsek cítil v zelí,
bači bouda vyrůstala nová,
v jezeru se ryby proháněly,
celovala muže Mayerová.

13
CITOSLOVKA
Za město plát si Josífek nese,
papíru čtvrtky nachází v lese.
Fintivá kráska při hře má štěstí,
pikový král jí úspěch zas věstí.

7
TVAROSLOVKA
Vedle ptáků teskně zněly
stradivárky všudybylky.
V Praze přítel popisuje
boty, jež má od Koudelky.

14
ODSUVKA
Básník rámus pro tuk tuší,
skladiště tok málo ruší.
S chvatem Věra nese herce,
navrch má však karta herce.
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VYBÍRAČKA
(N: 7, 2, 5 6 5, 6, 4 6, 4)
Aplaus bude, čaj se nese,
ani herec nekřičí
na Bláhu a na Fialu,
hlasy poklid neničí.

Voní mladé Beníškové
francovka jak květenství.
Opereta Varšavanky
vábila už od dětství.

16
ZÁHADNÝ NÁPIS
Pruďas lumpa hlaveň vidí,
jsou to hrubci, míní lidi.
Rozveselí Havlíčkova
báseň notoriky znova.

17
VSUVKA
S pružinkou šachista zápasí,
dotažek Husar prý nedá si.
Zpěvák si dává mok u stánku –
trochu hned, další má ve džbánku.

18

ZÁMĚNKA
(N: 5, 7 4, 4, 4, 5)
Milovník PC her huláká,
artisty výcvik ho neláká,
švihnutí vedoucí užívá,
úkryt ho ochrání u piva.
Jiná věc v dáli se udála:
Notre-Dame shořela bezmála!

19
CITOSLOVKA
V Kuklenách klub zápas míval,
jedna báseň candát býval.
Polekala s dogou braka
režiséra Funebráka.

20
ZÁHADNÝ NÁPIS
Není to drb – známý herec
necestoval přes Liberec,
vzdělává muž město slezské,
auto muže je moc hezké.
Slavný pěvec zpíval skvěle,
okouzloval skladatele.
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21
VÝPUSTKA
Obrazů važ si, cenné jsou velmi.
Na kalup tura zírají šelmy,
skoro jak součást ve válci kmitá
ještěr, jenž hlavně různý hmyz chytá.
Ryba se skryla, kopytník strádá,
hlupáka nářek poleká hada.
Po jídle dej si duševní stravu –
Vernovi Dick Sand zajistil slávu.

22
ZÁMĚNKA
Chrání přehoz brundibára
čenich, přijde ulehčení,
jako ryba bude Bára
čilá, chyby v klady změní.
Surikata často straší
surikaty roztomilé,
kroužek v Brně to však snáší,
patrně má jiné cíle.

23

VÝPUSTKA
(N: 5, 5, 3 3, 5, 5 1 4)
Igelit cizinka ztratila,
Polívka láteřil u sila,
masa ta ničí svět hodně dní,
jsou ryby ve splavu poslední...
Přijedu s Pouštěním draka sem,
milion stálo prý před časem.

24

VYBÍRAČKA
(N: 7 3, 3, 3 3 4, 3, 4 9, 3 5)
Popoháním koně: Hyje!
„Kina mlčí,“ dívky nyje,
dělal to i zpěvák cizí,
stropy své zná, tak pryč mizí...
Kyselost se z tváří ztrácí,
zas pruh žeber chuť mi vrací.
Vykopat strom pojďte s námi –
je tam truhla s drahokamy.
25
OBMĚNKA
U pinií a u domků ráno
v areálu dupe Róza louží.
Zvítězíme nad tím, co svět souží?
Doufejme, že velmi brzy ano.

