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Popředky hneť povím krátce, Zlín stojí na pomezí všeckého, aj Baťa tak stojí. Aby sa ludkové 

lépe dovťúpili, je třebné jíť naprotivá temu Slovači, a přitom neuraziť neumětelstvím 

haťmatiłky. Valaščina sa vyjeviła výchyrná, mluvy nejbližéj teho pomezí a tak naozaj vyłožiť 

všecko na taléř. Študovaná roba Lucia, naozaj dohłúbała, je taká cáhovitá študentka, která 

rozumu pobrala. Není třebné sa rozdrapiť, … a načiž saňe, dyž sňehu néni. 

Jej písaný štolverk je takový ingryš ovocný, že na zubech se zachyťił. Napísala pjekný 

študýrovaný paklík, řečňovała hypko o všeckém v jej branži, vybarviła barvistý svjet kumštýřú 

Julese Verneho, Emila Cohla, aj teho Picassa. Hargošiła pjekňe, jak stvářeła bytelný tovar aj 

jakožto samorostové díło. Do téj študovanej vjeci vedžgała svoju dušu. Pustiła sa do teho, jak 

vúł do otépky słamy. Vjerňe opísała svoju nepodaru, jak odložiła hebla. Písala, jak hvílu sa 



 
 

 

mátožila v káďeru od pocáť až posem, pak plovała v hovadské močařině, ve zmołe sa mrviła 

aj vysmoliła. Hvílu sa motała jak kača v župici, šantała. Aj nechała sa štengrovať, že bodaj 

rozum nenechávała nidy doma, že sova kanárka nevysedí. Ja náhle, pičurka či svatojánek 

študovanej robje to vyjevił: „Dyš si hovno, seď v řiti!“ Margóte, to byl řóchanec, jednomu by 

grča naskočila. Jářku, to na podiv. Zvedło to študovanú robu ze dna vaskavé bečky. Vjeďeła, 

že není žádná brbłoňa, že néni ani zhniłka, aj zbuntovała svoju vnútovnú siłu. Proklestila sa 

slovní chamraďou, obrazovou húžvou. Smažila trnky, pak ale z mrkve zdárně vykysnuła, 

Stvrdiła, že ta umje vjecéj než enem chleba jesť. Nic nerobila poležačky, počala šuchtiť, na 

maďeru uštrykovała. Není žádná plaňťucha, nepísala žádné plantanice, nic nezaonačila, do 

mrťe šmrncovňe aj fajňučko popísała. Po fučaní, povichru přišel juhový vjetr. Toš včilkaj na 

magure stojí a na znakovém grúňu płápołá vítězná kumštovní fanglička.  

 

Komandýr si hňete muňku: „Do kopca pomož, s kopca přidrž, na rovince nešanuj.“ 

 

Słunko peče, déšč poteče. 

Pámbu chraň a opatruj! 

 

Návrh klasifikace    „velmi dobré“ – B 

 

Z valašskej slínové doski, dňa  28. 05. 2018 
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