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My, kteří bydlíme v Palackého ulici, jsme přátelé, ale ostatní jsou nepřátelé. My jsme ti
nejudatnější, pročež jsme postrachem všech nepřátel.
Kteří jsou nepřátelé: To jsou Ješiňáci, ti jsou nejzlejší. Ostávají v Chaloupkách, jsou
zrzaví a mají obličeje pihovité, takže jsou kropenatí jako boby zvané řezníci. Jejich území
se rozprostírá od hostince Na Purku, zabírá nádraží a cihelnu a táhne se až k dělnickým
domkům zvaným Na Zavadilce. S nimi sousedí Dražáci, ale ti jsou zas falešní. Nejraději
by byli na obě strany. Jednou jdou s námi, podruhé zase s Ješiňáky. Ale jsou víc pro sebe
a každému se posmívají. Jednoho Dražáka vedl pan Letovský, strážník, na obec, protože
dal Ducbabovi kamenem do hlavy. On brečel a jeho tatínek, co je holič, řekl, že to dá
soudu. Dražák dražácká na obci lhal, že ne, že nikdy neměl kámen v ruce, ale já ho dobře
znám, je to Bednařík, ten je ze všech nejhorší, nikoho nenechá. Bednaříkovi jedí psy
a kočky. Bednařík má trojku z mravů.
Avšak největší naši nepřátelé jsou Habrováci, to jsou ti nejhorší sprosťáci. Habrováci
i do školy nosí plné kapsy kamenů. Mají přesilu. Jejich mravy jsou špatné, zvyky ošklivé.
Povahy jsou nesnášelivé. Často bývají po škole. Ve škole sedí v oslovských lavicích,
protože neprospívají. Také vyrušují a na jiné to svádí. Ruce si nemyjí, také krk mívají
špinavý a pan učitel je posílá do umývárny. Tuhle povídal, že by si Habrováci mohli za
ušima sázet brambory, všichni jsme se smáli, oni měli vzteka. A pan katecheta říká: „Vy
Habrováci jste plémě amalekitské, Bohu nemilé a lidem protivné.“
Území Habrováků se rozprostírá po obou březích potoka Javornického. Obyvatelé
se živí chovem husí a soukenictvím. Někteří se oddávají pašeráctví, pročež musejí
chodit s četníkem na okres. Mnozí úpí ve vězení pro špatné skutky. Habrováci každému
nadávají. Běda cizinci, který by se odvážil do jejich země bez průvodu rodičů nebo jejich
zástupců!
Válka s Habrovou počíná se obyčejně na podzim, když rolníci sklidí, radují se z hojné
úrody a ze stodol se ozývá buchání cepů. Tehdy naši vystoupí na stráň, z níž možno
zhlédnouti celou zemi habrovskou až k obzoru, kde sousedí s územím lukavickým. Oko
se pokochá úchvatnou vyhlídkou a ústa z plných hrdel spustí potupnou píseň, která jest
Habrovským proti mysli. Tato píseň zní:
U Křížů v maštali
chcípla kobyla.
Radujte se, Habrováci,
bude hostina!
Habrováci – hup!
Nažrali se krup.
Napili se syrovátky,
až jim bříšek puk, puk, puk!
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