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MODEL 
 

Tu máme Rafikovú. Už má sedem strieborných vláskov a tri falošné zuby, a ide sa zájsť 
láskou k mužíčkovi. Naozaj. Oni majú sa veľmi radi. Ale nie tak, ako iní. Iní sa cmúľajú. Pred 
fruštikom cmuk, pri obede cmuk-cmuk, pri večeri cmuk-cmuk-cmuk. To u nich tak nebýva.  

Sadnú ku káve. Podsudca rád má sladkú, hodí si tri cukríky do šálky, a hľa, pani sudcovej sa 
to máli:  

„Nože si ešte zo päť,“ hovorí, „alebo najlepšie, vysyp všetko. Mne ani nemusí zostať.“  
Keď muž je s chuťou a štrngá pritom lyžicou, už ho pani Rafiková láska:  
„A čo ti nechutí, že tak ticho ješ. Nezvonili ešte, že ty cengáš. Donesiem ti mažiarik s tĺčikom, 

alebo pokrievky, dobre?“  
Keď muž neštrngá, ale predsa s chuťou je, tu ona do neho:  
„Rada som, že ti chutí, mliazgaš, vidíš, tak treba, ale by si mal hlasnejšie.“  
Keď pán Rafika ani neštrngá, ani nemliazga, jeho polovička raduje sa, že natrúsil mnoho 

chleba.  
„Nevieš, že je to dar boží?9 Ak nepozbieraš, pozbieram to ja, aby som mala čo robiť. Aj tak 

nemám nijakej roboty, len čo sa povaľujem.“  
Pravda, pán Rafika pozbiera omrviny, vysype ich na dlaň a dá do úst. Vie on, čo robí. Keby 

tak nepočúval, musel by ísť kľačať k peci na ostré polená. V sypárni už bol tak nocoval pre 
nepočúvnosť. Preto, keď jednako dopustí sa hriechu, hľadí sa dostať k ženinej ruke. Ak sa 
dostane, bozká ju. Ak nie, zďaleka sa spytuje:  

„Kde si kľaknúť, Serafínka?“  
No milosťpani Serafína Rafiková nestará sa len o svojho muža. Má ona i dcérku. Miluškou ju 

nazývajú. Pekné dievča. Pravý opak maminkin. Váži len päťdesiatdva kilo a je vysoká, filigránska. 
Celkom taká, ako teraz kreslia na všetky knihy o láske. Bál by si sa jej dotknúť, že ju polámeš; bál 
uštipnúť, že jej tým spravíš veľký červený fľak na bledom líčku; bál stisnúť ruku, že ju urazíš, alebo 
jej pršteky polámeš, a bál osloviť, že povieš, čo sa nepatrí. Tvárička počerná, oči počerné a všetko 
pekné.  

 (Janko Jesenský- Pani Rafiková) 
 
 
[Prečítajte nahlas ukážku.] 
 
1. Odpovedajte na otázky. 
 
a) Spresnite jazykový štýl, do ktorého patrí ukážka. 
b) Určte slohový postup ukážky. Odôvodnite vašu odpoveď. 
c) Aké významné obsahové prvky (myšlienky, argumenty, činy, mienky) identifikujete v danom 
texte? 
 
2. Aká je vaša mienka o živote v malom meste? Zdôvodnite svoju mienku. 
 
 
 
 
 


