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Prečítajte nahlas daný text 
 
Dora: (vzdychne): Máš ty veru trápenia, nezávidím ti ho. 
Mara: Veru ho mám navalené. 
Dora: Ja by som – mne by sa vari hlava rozletela. 
Mara: Tak, tetka, tak; veru by to každý neuniesol. 
Dora: A čože ešte otec, ten už len dôjde, ale – 
Mara: (rozumie): To, to. 
Dora: Čo s tými, ako ho pustia? 
Mara: (myslí): Nuž čože?! Ak bude Miško naliehať, ešte sa raz pošlem opýtať, a ak nie – rozišlo 

sa, a je po paráde. No veru, variže sa jej pôjdem prosiť, či čo? 
Dora: To by si i blázon bola, blázon, a to veľký blázon, ešte sa ísť prosiť. 
Mara: Ani nie! 
Dora: Hoc sa ti i dievča páči – 
Mara: To sa zlostím, že sa ešte i mne páči. 
Dora: Páči... A nemá sa ti čo. Toť i včera, že – no, ani radšej ti to nepoviem. Ide ti niekto popod 

oblok Javorovie – tu šepot pred stajňou. Kuknem – nuž ktože vraj? Anička s Michlíkeje 
mládencom. Drží (ukazuje na Mare) ju vraj takto za ruku, ťahá k sebe a len ak povedz, tak 
povedz. Len čo mu to mala povedať? Nuž, vidíš, Marka moja, že nie je všetko zlato, čo sa 
blyští. Takú nevestu hockde nájdeš. 

Mara: A ktože vám to? 
Dora: Veru nie nejaký táraj-človek. Ani, reku, dívať na takú dievku. Jednému sa sľúbi, a s druhým 

vystáva – fuj! (odpľuje) 
Mara: To je veru fuj! 
Dora: (zaliečavo): Tak ja poviem, že váš syn si aj inakšie dievča môže vybrať, ako je Anča 

Javorovie. Veru môže! To ti ja poviem! 
Jozef Gregor Tajovský – Ženský zákon 

 
 
 
 
1. Odpovedajte na otázky, s prihliadnutím na komunikačnú situáciu v danom texte. 

a) Zaraďte ukážku do príslušného jazykového štýlu a uveďte niekoľko typických znakov daného 
štýlu. 

b) Určte slohový postup ukážky. Odôvodnite vašu odpoveď. 
c) O čom je reč v danom úryvku. Porozprávajte obsah ukážky. 

 
2. Predstavte inú divadelnú hru, ktorej autorom je Jozef Gregor Tajovský. 
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