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Nebývali ďaleko jeden od druhého. Jano Sklár, mládenec ešte, ale už zrelý, veď mu už prešlo 
26 rôčkov, býval od Zuzy Čížikovej len štyri či päť numier vzdialený. A čože je to? Veď je to len pár 
krokov-skokov a už je pri Zuziných dverciach.  

Zuza tiež už bola v rôčkoch, totiž podľa výpočtu nášho národa, kde sa dievky vydávajú v 
šestnástom, najviac už v osemnástom roku a ona už mala 24. Môžeme si predstaviť, že sa necítila 
najhlavnejšie, lebo v tom kraji, v ktorom bývala, bola ojedinelá. Jej vrstovníčky sa už dávno 
povydávali. Nejednej chlapča reve na ulici, akoby ho drali, keď ona ide niekde a malého revoňa 
nechce vziať so sebou. Ale Zuze ani niet čo závidieť, veď kdeže sa má obrátiť? Medzi mládež 
večer, keď sa zíde na hlavnej ulici, nemôže ísť, lebo si ju mládenci nevšimnú, keď je už „stará“ — a 
zase dievky bočia od nej, akoby trpela na nejakú nákazlivú nemoc. Medzi ženy? Tam nepatrí, veď 
nosí vrkoč, nie je ešte pod „kytkou“. A keď je medzi nimi, nuž, čo vidí? Posmešný úsmev.  
Čo počuje? Samé chvály, ako ich mužovia robia, ako im deti rastú, aké sú múdre a vôbec o 
všetkom možnom, len o tom nie, čo by Zuze dobre padlo.  

A predsa, keď aj je nie krásavica, nie je ona na zahodenie, veď je mocná, bucľatá, — a do 
roboty? Ani osa! Len to je tá vec, že je chudobná ako kostolná myš a k tomu má zvláštnu smolu, a 
preto ju naveky obišlo šťastie.  

(Ján Čajak, Zuza) 

 
 
[Prečítajte nahlas text.] 
 
1. Odpovedajte na otázky, s prihliadnutím na komunikačnú situáciu v danom texte. 
 
a) Zaraďte ukážku do príslušného jazykového štýlu. 
b) Určte slohový postup ukážky. Odôvodnite vašu odpoveď. 
c) O kom je reč v danom úryvku. Porozprávajte obsah ukážky. 
 
2. Porozprávajte o vašej obľúbenej ženskej literárnej postave zo študovaných literárnych diel. 


