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Určitě jste unavení, tak začneme zlehka. Na rovinu můžeme říct, že deváté
písmeno tajenky je K. Dále je nezpochybnitelné, že tajenka obsahuje všech šest
samohlásek. Není rovněž pravda, že dvanácté písmeno je souhláska.
Kdybychom tvrdili, že předposlední písmeno není E, tak bychom nemluvili
pravdu. Navrhnete-li, že není rozumné na desátou pozici nevyplnit písmeno S,
tak bychom vám bránili. Pokud spočítáte prsty na své levé ruce, tak víte, kam
umístit písmeno T, to nemůžeme říct. Kdo tvrdí, že písmeno před druhou
samohláskou je V, je pašák. Lhát, že šesté písmeno není celkově dvanácté
písmeno anglické abecedy, bychom si ale nedovolili. Nicméně není zcela
nerozumné nepředpokládat, že když dáte přesně doprostřed písmeno M, že
vám nedoporučíme ho zase smazat. Pozice v tajence obsazená písmenem R je
prvočíslo, to přísaháme. Pak ještě můžeme říct, že tvrzení o tom, že třetí
písmeno od konce je jiné než písmeno na tolikáté pozici, jakoumá třetí písmeno
od konce číslovku na řádu desítek, nesmíme neoznačit jako lživé. Když se
nesnažíme tvrdit, že na pozici čtvrtého prvočísla není jen svislá čárka, rozhodně
neděláme špatně. A pak ještě vymyslete, které písmeno se píše v morseovce
jako dvě čárky a dvě tečky, a pokud si nemyslíte, že tajenka nemá lichý počet
písmen, tak jej dejte přímo doprostřed. Nikdo nikdy nemůže neříct, že písmeno
na druhé pozici nelze neoznačit jako naprostý počátek abecedy. Ještě nechť
vám přijde namysl, že číslo, které by se na starých psacích strojích psalo dvojím
úhozem na elko, není účelné neudělat obsazené týmž písmenem, avšak pouze
v jednom vyhotovení, a pak zas tu myšlenku rychle opusťte. Jestliže řeknete, že
poslední písmeno tajenky není rovno šestému písmenu v názvu státu
sousedícího s Českem na západě, museli bychom vás poopravit. A pokud vám
někdo bude tvrdit, že tajenka napsána dohromady v žádném případě
neobsahuje zkratkovitý název pro univerzální hnědou omáčku, můžete jej
ponechat ve svém omylu. Dostali-li jste za úkol někam umístit trojpísmenný
shluk, bude rozumné, když jej umístíte na pozice 10 až 12. No a pak tu máme
ještě takové to písmeno, jehož název se vyslovuje stejně v české i v řecké
abecedě, to nesmíme ponechat ladem, a musíme ho umístit na pozici, která
není jako jediná čtvercová pozice s výjimkou jedničky dosud obsazena. Když si
představíte abecedu, rozpůlíte ji na dvě poloviny a ty dvě poloviny prohodíte,
shoduje se první písmeno takové abecedy s prvním písmenem tajenky.
Samozřejmě pokud nechcete ponechat nevyplněnémísto těsně před polovinou
tajenky, nedoporučujeme neuvažovat o neprodleném vepsání jedné
nevodorovné čáry a jedné nemalé půlkružnice, ne však více. A nakonec tam
ještě prdněte H, pokud se tam ještě vejde. A je to...


