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MODEL 
 

Bartuš odobral medicínu a pozrel na fľašku, prevracajúc ju v rukách. Zdvihol ju proti 
svetlu a tak sa díval. Pokrútil hlavou nedôverujúc. Odštopľoval, poňuchal jednou aj druhou 
dierkou nosa a zas ju zaštopľoval a potriasol tekutinou a zas ju skúmal proti svetlu$ — A ak 
bude ešte horšie, — myslel si, — môže to byť jed$ Krava zdochne$ Takto ju 
popreháňame$ Dá boh, že jej to prejde$ Ale tuto, toto$ Bohvie, aká ločprdina$ Lenže 
doktori sú doktori. Vedia všeličo$ Keby toto len naliať a krava by ozdravela$ Treba by bolo 
medicínu vyskúsiť na nejakom neužitočnom zvierati$ Neužitočného nemám$ Na čom, na 
čom? Na akom čerte?$  

Rozmýšľal za chvíľu oddychujúc si ešte, spotený a ustarostený. Za chvíľu si bodol 
prstom do čela. Znak, že si pomohol.  

Nacedil z tekutiny do hrnčeka a zavolal na ženu, ktorá Lenčíkovi prikyvovala na čosi. S 
Citróniou behala Mara.  

Žena prišla a pozrela na muža svojimi skormútenými očami.  
„Na, napi sa,“ ponúkal ju podávajúc jej hrnček.  
„Čo je to?“ spýtala sa ho.  
„Trocha pálenky. Ja som si už vypil.“  
Žena vydúchla. Zvraštila tvár a odpľula si.  
„Dobré?“  
„Horkasté akési,“ poznamenala, „ale nie nanič$ Ty, Bartuš, treba Rypáka zavolať. Ten 

sa vyzná,“ pokračovala, „u Žľabiaka pichol zdutej krave nôž do boka a bolo. Vodičky 
nepomôžu$ U Bartolomeja nebolo rady. Zavolali Rypáka a pomohol. Vieš čo urobil? Vošiel 
ta rukou a bolo. Krava ozdravela. U Hlomžíka$ čože to len Lenčík vravel?$ Hej. Krava len 
prasknúť a prasknúť$ Tiež preháňali, ale prišiel Rypák. Spravil len kríž nad kravou, 
zašomral, stiahol krave kožu na jednom boku, potom na druhom a bolo. Ozdravela$“  

(Janko Jesenský- Medicína) 
 
 
 
[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. Porozprávajte, či veríte v povery alebo nie. Dajte príklady povier, o ktorých sa najviac 

debatuje vo vašom kruhu. 

 


