
Stará mačka Matróna 

(T. S. Eliot) 

 

Myslím na Mačku Ulievačku, volá sa, prosím pekne, Matrónaꓼ 

Má tigrie prúžky, leopardie škvrny, kožuch s farbou citróna. 

Hovie si na schodoch, rohožke, vlezie pod hojdačku: 

Len si tak sedí, sedí, sedí a jednostaj sa ulieva – a to z nej robí 

Mačku Ulievačku! 

Ale keď stíchne celodenný ruch a šuch, 

Našej mačke sa iba začína zhon a vzruch. 

A keď už rodina spí ako zarezaná, 

Vyhrnie sukňu a slúži do bieleho rána: 

veľmi ju trápi, ako sa v pivnici správajú myši – 

dobrými spôsobmi veru sa nemôžu pýšiť, 

tak si ich usadí v dvojstupe na matraci, 

učí ich hudbe, vyšívaniu, užitočnej práci. 

 

Myslím na Mačku Ulievačku, volá sa, prosím pekne, Matrónaꓼ 

Inej takej niet, prisámvačku, kde je teplo, tam bude aj ona. 

Hovie si na slnku, v klobúku, čaká, či urobíme opekačku: 

Len si tak sedí, sedí, sedí a jednostaj sa ulieva – a to z nej robí 

Mačku Ulievačku! 

 

Ale keď stíchne celodenný ruch a šuch, 

Našej mačke sa iba začína zhon a vzruch. 

Tie myši nechcú byť ticho, zistila práve, 

že problém tkvie v ich nepravidelnej strave. 

A keďže verí, že kde je vôľa, tam je cesta, 

pustila sa do miesenia a vaľkania cesta. 

Robí im myší koláč z hrášku a chleba, 

pridá aj slaninu, syr, keď bude treba. 



 

Myslím na Mačku Ulievačku, volá sa, prosím pekne, Matrónaꓼ 

zo špagáta má hračku, uzly robí podľa námorníckeho zákona. 

Hovie si na parapete, ľahne si, kam chce, aj na šmýkačku: 

a ďalej sedí, sedí, sedí a jednostaj sa ulieva – a to z nej robí 

Mačku Ulievačku! 

 

Ale keď stíchne celodenný ruch a šuch, 

našej mačke sa iba začína zhon a vzruch. 

Podľa nej, keď šváby dostanú vhodnú prácu,  

prestanú ničiť majetok a do kože sa vpracú. 

Tak vytvorila z deštrukčného gangu 

užitočných pomocníkov prvého rangu. 

So zmyslom pre ich život a desatorom 

vynašla aj tetovanie s chrobačím vzorom. 

 

Tak nech je Mačkám Ulievačkám trikrát chvála. 

Bez nich by zjavne domácnosť sotva fungovala. 

 

OTÁZKY 

1. Podľa akého zákona robí Ulievačka uzly? 

2. V čom znie problém myší? 

3. Opíš, ako vyzerá Mačka Ulievačka. 

4. Aké zvieratá prestanú ničiť majetok, keď dostanú vhodnú prácu? 

5. Aké tetovanie vynašla Matróna? 

6. Písmenko, ktoré Ti pomôže zistiť meno detektíva sa nachádza v predposlednom verši textu. 

Ide o prvé písmeno číslovky. 


