
Nikola   Daniel 

 

V minolim stoleti  to belo… 

Néni  tomo tak moc dlóho… 

Na Sochym Jožan s Evó jednó večir zas, 

měle  po sobě  velkó tóho..! 

A vlezle si spolo – směle pod kanafas… 

 

Pěknyho hošika ož měle, 

Jakub  čile se  šmrdolel… 

Teď be to chtělo holko! 

Jožan bel šikolka 

a  na svět přešla Nikolka! 

Páreček zde pěkné bel! 

Měle doma pěknó školko! 

 

Brzo na nožkách pevně stála 

Vokatá, copatá Nikolka, 

S panenkama si ráda hrála… 

Zajimala jo ale take třikolka… 

 

A pak, jak bela větši Nikola, 

to do škole ož chodila, 

Začala šilhat na kola… 

Aj na něm brzo jezdila! 

 

Jak belo Nikole vosum, 

závode po lese jezdit začala… 

Bel to pro ňo další posun! 

Hodně jich hneť  take vehrála! 

 

Skřiňko na poháre musí dělat tata… 

A těch medajli, co ož má! 

A většinó je to samá zlatá…! 

Však také dobryho trenéra poslóchá! 

 

Závodi za MORAVEC, 

cyklistické klob. 

A vehrává  na Vokróhlé aj ten české pohár ! 

Nikča roste, séli, zdravá je jak v lese dob. 

Kolo má ráda, pro ně hoři, je to fakt pěkné požár! 

 



A  ož je aj v reprezentačnim drezo! 

Závode jezdi  take po světě! 

A ne, že be ji to tolik vadilo… 

Mamo, tato,  medajlo z Evrope málem vezo! 

Smula: Na Slovensko jo kolo  zradilo… 

Aj sprosty slovo belo tenkrát ve větě… 

 

Takové ož ževot zkrátka je. 

Někde je to jahoda, 

Jinde zas troško  Galeje… 

Že ve dvóch je větši pohoda, 

brzo poznává  štodovaná Nikola… 

Pře tom ale vůbec nezapomněla na kola! 

 

Partnerem jejim je cyklista! 

Menoje se Daniel Torek. 

Mají se rádi dojista! 

Dan si vebral néhodněši z holek! 

A néni to vztah nějaké vratké: 

A j ten COVID bel na něj krtátké… 

 

A dnes só zde spolo před Kostelem, 

roka v roce, voba v pevnym vobjeti… 

Me  všeci zde štěstíčkem jim cesto stelem… 

A přijem v Lásce ževotem bez pádu projeti… 

 

A také přijeme, abe Vás brzo přebelo! 

Tak do roka nějaky te křtine… 

Abe ho Vás nikdá smutno nebelo… 

Nikolo nebuj: teď ož mame nemusijó prat pline… 

 

Na zdravi dnes přepijem 

zde mladém všeci povinně… 

Lásko, zdravi, štěstí a hodně dětí  ze srdečka popřijem, 

MORAVCI Té nové, Torkovic rodině! 


