Mûla jsem moc dobrou rodinu
MÛj dûdeãek se jmenoval Andrej a babiãka Bora. Tatínek se
jmenoval Mikulá‰ a maminka Marie. Mnû dali jméno Ilona, protoÏe
to bylo tehdy v módû. Ve stejném roce jako já se v na‰í osadû narodilo pût dûvãátek a tﬁi jsme se jmenovaly Ilona.
Otec neumûl ãíst. Babiãka ho sice dala do ‰koly, protoÏe dûdeãek b˘val jako dítû hrabûcím sluhou, jenÏe tatínek pﬁi‰el do první
tﬁídy a mûl se nauãit nazpamûÈ básniãku. Maìarsky, protoÏe tehdy
byly na Slovensku maìarské ‰koly. Básniãku se nenauãil, a tak ho
uãitel pﬁehnul pﬁes koleno a nasekal mu rákoskou. Tatínek ze ‰koly
utekl a uÏ se tam nikdy nevrátil.
Tatínek byl vynikající hudebník. Hrál první housle, umûl i na violu, na basu, na cimbál. Od sv˘ch ãtrnácti let hrál s dûdeãkem v kapele.
Bylo nás deset dûtí. Nejstar‰í JoÏka se narodil v Rusku, umﬁel,
kdyÏ mu bylo sedmnáct let. ëulka umﬁel v sedmi mûsících. Pak já,
Maru‰a, Tono, HaÀu‰a, Adámek a Vilma. A je‰tû s námi vyrÛstaly
dvû dcery z tatínkova prvního manÏelství Ema a Marga.
KdyÏ jsem se narodila, zdûsila se maminka, jak jsem ãerná. Myslela, Ïe to je ‰pína, vzala louh a drhla mi tváﬁiãku, aÏ pr˘ jsem byla
samá krev. Jeãela jsem na celou osadu. Pﬁibûhla babiãka, tatínkova
maminka: „Proboha, co to dûlá‰?“ Popadla mû a odnesla mû k sobû
do komÛrky.
„KdyÏ to dítû je tak stra‰nû ãern˘!“ bûdovala matka.
„A co bys chtûla? Je to pﬁece romské stvoﬁení!“
Moje maminka byla bûlouãká, protoÏe pocházela z polského ro-
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du. Var‰avsk˘ sirotek. Její matka umﬁela pﬁi porodu, otec dva roky
nato. Ujal se jí str˘c. KdyÏ vypukla válka, povolali str˘ce k vojsku.
Mamince bylo tehdy ãtrnáct let, narodila se v roce 1900. Str˘ãek jí
zavázal do sáãku rodn˘ list a pár zlatek, sáãek jí povûsil na krk a ﬁekl: „MoÏná Ïe se je‰tû uvidíme, ale moÏná Ïe ne.“ Políbil ji, ode‰el
a uÏ se neuvidûli.
Var‰ava byla vybombardovaná a sirotãinec, kde matka Ïila, evakuovali do Moskvy. Chovanky ‰ily rukavice a mundúry pro frontu.
Na elektrickém stroji. UÏ tehdy existovaly elektrické ‰icí stroje!
Nejdﬁíve pﬁespávala dûvãata v továrnû, potom je rozmístili do rusk˘ch rodin. Maminka se dostala k osamûlé Rusce do malého dﬁevûného domeãku na kraj Moskvy.
MÛj tatínek mezitím bojoval na frontû. TotiÏ nebojoval, protoÏe
se mu bojovat nechtûlo. Byl pﬁece hudebník, a ne mord˘ﬁ! Pﬁi jednom útoku padla spousta vojákÛ. Tatínkovi se nic nestalo, nebyl ani
‰krábnut˘, ale svalil se k zemi a dûlal, Ïe je zabit˘. Ti opravdu zabití
padali na nûj, leÏel zaÏiva pohﬁben pod mrtvolami. Rakousko-uher‰tí vojáci ustoupili a území obsadili Rusové. Odklízeli mrtvoly. Tatínek, jak pod nimi leÏel, byl uÏ také víc mrtv˘ neÏ Ïiv˘, ale d˘chal.
Nûjak˘ Rus ho chytil za kabát a zeptal se: „Bolnyj?“ Tatínek jenom
k˘vl hlavou. Vzali ho do zajetí a to si právû tatínek pﬁál.
Avstryjáci – tak se ﬁíkalo rakousko-uhersk˘m zajatcÛm – dûlali
na jednom velkostatku nedaleko Moskvy. Pracovali na polích a starali se o dobytek. Tatínek vyprávûl, Ïe v polích byla stra‰ná spousta
hadÛ. Had je dÏungalo. Ohyzdn˘, nûco, ãeho se Romové stra‰nû bojí
a ‰títí. Je to Neãistá síla. Tatínek se samozﬁejmû taky bál.
„Nikolaji,“ zeptal se ho rusk˘ dozorce, „bojí‰ se hadÛ?“ Ruku
mûl za zády, drÏel v ní velkého ãerného hada a chystal se ho dát tatínkovi za krk.
„Já a bát se hadÛ!“ povídá tatínek. „Já s hady obchodoval. U nás
jedí hady hrabata a kníÏata a já je pro nû chytal!“ Skuteãnost byla
taková, Ïe mÛj dûdeãek jako mal˘ kluk chytal pro hrabûte Pálffyho
Ïáby. Z toho si vzal tatínek pouãení o hrabûcí stravû. „JenomÏe va‰i
hadi – to je proti na‰im hadÛm fra‰ka! U nás je had, Ïe ho neunesou
ãtyﬁi praporãíci! A kdyÏ hada peãou – myslí‰, Ïe se vejde na jeden
pekáã? Omyl! Na‰eho hada musí‰ péct v peci, kde se vypalujou cihly. Ale kdyÏ potom sní‰ sousto, hned ztloustne‰ o kilo!“
Rusk˘ dozorce jenom valil oãi a tak se stydûl za ménûcennost
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jejich hadÛ, Ïe toho ubohého tvora pustil z ruky a nechal ho uniknout. Tatínek se pak pro jistotu pﬁihlásil k práci ve chlévû, aby na
nûj náhodou na poli nezaútoãil had, jakého neunesou ani ãtyﬁi praporãíci.
Tatínek byl ov‰em muzikant, a ne pacholek od krav. Pﬁál si hrát.
A protoÏe si to opravdu pﬁál, za nûkolik dní se na statku namanul
jak˘si potuln˘ harmonikáﬁ, Rus, tatínek se k nûmu pﬁidal, zmizel ze
statku a potom spolu táhli krajem a hráli po krãmách.
Tatínek mûl obrovsky cenné housle. Byl by pr˘ za nû dostal deset tisíc rublÛ, kdyby je byl prodal. UÏ nepamatuji, jak k nim pﬁi‰el,
ale cel˘ Ïivot na nû vzpomínal.
Jednou se vdávala maminãina kamarádka. Pozvala na svatbu toho ruského harmonikáﬁe a mého tatínka, aby jí hráli. Moje nastávající maminka na té svatbû mûla úlohu druÏiãky. Jakmile se tatínek
na maminku poprvé podíval, jakmile ji poprvé spatﬁil, doãista se
zbláznil. Zbláznil se do ní, protoÏe moje maminka byla nesmírnû
krásná. Bílá, záﬁivá, mûla dlouhé, svûtlé, husté vlasy, ‰tíhlou postavu, asi tak velká jako já. Tatínek okamÏitû vûdûl, Ïe to je ta pravá
a jediná Ïena, se kterou bude nadosmrti Ïít.
Tatínek uÏ mûl v ·ari‰i Ïenu a dvû dcery. Vzal si chudou Slovenku. Ale jakmile ode‰el do války, dala jeho první Ïena obû holãiãky
k na‰í babiãce a zaãala Ïít s jin˘m. Babiãka to nechala tatínkovi
vzkázat na frontu a on byl velice zniãen˘. KdyÏ ale pak uvidûl mou
maminku, byl rád, Ïe ho jeho první Ïena neãeká.
Skonãila kamarádãina svatba a maminka se ubírala domÛ, do
dﬁevûného domeãku. Tatínek ‰el zpovzdálí za ní. Ve‰la do domku,
zamkla za sebou dveﬁe – a tatínek vûdûl, kde bydlí.
Pﬁí‰tího dne tam pﬁi‰el, dﬁíve neÏ se dûlnice vracely z továrny.
Pﬁinesl litr vodky, dal ho bytné a ﬁekl, Ïe ji zabije houslemi, kdyÏ ho
nepustí do svûtniãky té zlatovlasé Polky. Bytná vzala litr vodky
a pustila tatínka dovnitﬁ. Schovala ho pod postel, zamkla za ním
a ode‰la nûkam pryã.
Maminka se vrátila z továrny. ·lo jí na patnáct˘ rok. Byla zboÏná,
protoÏe ji vychovávaly jepti‰ky v sirotãinci. Mûla postel s nebesy, klekla na postel a zaãala se modlit. KdyÏ se domodlila, vylezl tatínek zpod
postele a ﬁekl: „MáÀo, od téhle chvíle jsi má vûrná Ïena a já jsem tvÛj
vûrn˘ muÏ.“ A pak s ní dûlal, co chtûl. Maminka se bála, plakala, ale
tatínek ﬁekl: „Nikdy v Ïivotû uÏ tû nepustím ze sv˘ch rukou.“ A tak se
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stalo. Ti dva spolu v lásce zestárli, a kdyÏ maminka zemﬁela, umﬁel
otec ‰est nedûl po ní, protoÏe bez ní nedovedl existovat.
Jak se patﬁí, narodil se jim za devût mûsícÛ mÛj nejstar‰í bratr
JoÏka. JenomÏe maminka najednou tatínkovi utekla. Proã mu utekla, mi neﬁekl ani on, ani ona. Tatínek ji hledal jako ‰ílen˘. Mûsíc
bloudil po Moskvû, ve dne v noci, dÛm od domu. Mûsíc nespal, nejedl, jenom chodil a hledal maminku.
Jednou veãer pﬁi‰el k takovému malému, zchátralému domeãku, nakoukl oknem a co nevidí – maminka ohﬁívá na plotnû ãajíãek
mému malému bratﬁíãkovi. Tatínek vzal svoje umûlecké housle,
které stály deset tisíc rublÛ, rozbil jimi okno, sklo se rozlítlo na
v‰echny strany, housle pukly, ale to bylo otci jedno, proskoãil oknem a ﬁekl: „MáÀo, pojede‰ se mnou do ·ari‰e!“

Jak pﬁijela maminka do ·ari‰e
Vypukla Velká ﬁíjnová revoluce. Tatínek s maminkou a dal‰í lidé
od nás se ubírali k domovu. ·li pû‰ky. Nemûli co jíst, pekli si zdechlé
konû. Ale tatínek ﬁekl, Ïe radûji umﬁe, neÏ aby jedl koÀské maso.
Rom, kter˘ jí koÀské maso, je dege‰, neãist˘, nejposlednûj‰í z posledních. KaÏd˘ ÏuÏo Rom, ãist˘ Rom, se ho ‰títí a ani Ïebrák, pokud
je slu‰n˘, se nenapije vody v jeho domû. NatoÏpak aby si od nûho
vzal jídlo.
Nakonec na‰e vojáky naloÏili do dobytãákÛ a v kvûtnu dorazili
do Pre‰ova. Babiãka, tátova maminka, myslela, Ïe otec není naÏivu.
Stra‰nû pro nûj plakala, protoÏe to byl její jedin˘ syn. Jediné dítû.
Nevím, jak je to moÏné – na‰i Romové tehdy mívali dvanáct,
patnáct i víc dûtí, a tatínek byl jedináãek. Babiãka pro nûho pût let
plakala, aÏ z toho úplnû ohluchla. Teprve kdyÏ tatínka uvidûla na
nádraÏí v Pre‰ovû, sluch se jí vrátil.
Na nádraÏí se tísnily davy lidí. V‰ichni pﬁi‰li pﬁivítat navrátilé vojáky. Maminka stála vedle tatínka, bylo jí sedmnáct let, mûla na sobû kost˘mek z bílého rypsu – dlouhá suknû, pﬁiléhav˘ kabátek, na
hlavû bíl˘ ‰ál po své matce, kter˘ cel˘ Ïivot stﬁeÏila jako oko v hlavû. V náruãí chovala mého bratra. Vypadala jako panenka Maria. Lidé se rozestoupili a dívali se na ni.
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Babiãka mûla spoustu peﬁin, byly nastlané aÏ ke stropu. KdyÏ
maminku pﬁivedli do osady, babiãka ji na ty peﬁiny posadila, Romové z osady se namaãkali do babiããina domku, posedali si na zem
a dívali se na mou maminku, jak sedí nahoﬁe na peﬁinách a záﬁí bûlobou.
A maminka se dívala na nû. Onûmûlá hrÛzou. Celou dobu nemûla ani tu‰ení, Ïe tatínek je cikán. ¤ekl jí, Ïe je Doktor. A skuteãnû Doktor byl, protoÏe se tak jmenoval. Mikulá‰ Doktor. Maminka
myslela, Ïe pﬁijede do lékaﬁského pﬁepychu – a zatím se ocitla v cikánské osadû. Mûla strach, Ïe ji cikáni snûdí. O Romech kolovaly
nejrÛznûj‰í a nejhrÛznûj‰í fámy: Ïe kradou dûti, Ïe jsou lidojedi
a kdovíco je‰tû. Maminka plakala a ﬁíkala mému dvouletému bratﬁíãkovi: „Co budeme dûlat? Cikáni nás zabijou. Snûdí tû!“ A bratﬁíãek pr˘ ﬁíkal: „Kdyby mû chtûli sníst, tak tûm cikánÛm uteãu!“ A ﬁíkal to romsky! Pr˘ mluvil za mûsíc romsky jako kterékoli jiné dítû
z osady. Mamince trvalo déle, neÏ se nauãila na‰i ﬁeã. Co já ji pamatuju, mluvila romsky plynnû, ale do smrti mûla polsk˘ pﬁízvuk.
Na maminku se pﬁi‰la podívat také tatínkova první Ïena. Hezky
s ní promluvila a zeptala se jí, nechce-li vychovávat její dvû dcery.
Îe pr˘ uÏ od nich odvykla za tu dobu, co je mûla babiãka u sebe.
Maminka pﬁik˘vla, ani nevûdûla na co. Netu‰ila, Ïe tatínek uÏ mûl
pﬁedtím Ïenu a dvû dcery. Ze samé lásky jí to zapomnûl ﬁíct. Obû
moje poloviãní sestry zÛstaly u nás, maminka s nimi zacházela jako
s vlastními a v‰ichni jsme vyrÛstali v lásce. Dodnes se k sobû chováme jako sourozenci. Tátova první Ïena Ïila se sv˘m muÏem v jedné
vsi u Pre‰ova, Ïádné dûti uÏ nemûli. My se s ní nevídali, ale ‰patnû
se o ní u nás nemluvilo.
Babiãka s maminkou si jedna druhé váÏily, ale nemilovaly se.
KdyÏ byla maminka z doslechu, ﬁíkala o ní babiãka: ta bláznivá Polka! Nemûla maminku ráda hlavnû proto, jak bláznila pﬁi praní prádla. Maminka jeden den veãer prádlo namoãila, druh˘ den vyváﬁela
a prala, pak máchala v nûkolika vodách a tﬁetí den, kdyÏ prádlo
proschlo, Ïehlila. Takhle vyvádût ji nauãily jepti‰ky. Ostatní Ïenské
z osady praly u potoka louhem. Mlátily prádlem o hladké balvany
a jejich prádlo bylo popravdû ﬁeãeno stejnû ãisté jako maminãino.
A vypráno mûly raz dva. Maminka ov‰em tvrdila, Ïe prádlo mÛÏe
b˘t ãisté jenom tehdy, kdyÏ se pere tak, jako pere ona. BudiÏ. Pravda je, Ïe její prádlo pﬁímo záﬁilo.
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Maminka prala v komÛrce, kam se uch˘lil dûda s babiãkou, kdyÏ
se na‰e rodina zaãala rozrÛstat. Nám pﬁenechali vût‰í místnost
a sami se stáhli do komory. Pﬁi praní pﬁe‰oupla maminka babiãku
a dûdu do sednice, kde mezi námi dûtmi nemûli Ïádn˘ klid. Babiãka
nadávala: „AÈ jí pámbu ruce zpﬁeráÏí, aby nemohla takhle ﬁádit
s tím praním! AÈ jí v mozku vyhnijou ty panské man˘ry! Polka bláznivá!“ Babiãka nejspí‰ tyhle kletby nemyslela váÏnû, protoÏe maminka v Ïivotû nemûla pﬁeraÏenou ruku a do smrti v ní nevyhnila
její úzkostlivá ãistotnost.
KdyÏ jsem byla malá, mûla jsem jeden velk˘ ideál: abych umûla
prát jako maminka. Abych mûla prádlo také tak bûloskvoucí. Je‰tû
jsem si pﬁála, abych umûla ‰ít jako ona. Romové v osadû byli velice
chudí. V‰ichni nosili staré ‰aty po sedlácích. A kdyÏ je úplnû zedrali,
vyÏebraly Ïenské dal‰í obno‰ené hadry. Nové ‰aty se kupovaly jenom na svatby a na pouÈ. Nikdo u nás nevûdûl, co je to jehla nebo
nit. A na‰e maminka byla vyuãená ‰vadlena, celou válku ‰ila v továrnû vojenské mundúry. Îenské z osady za ní chodily a ﬁíkaly: „MáÀo,
sprav mi sukni, líÏu tv˘ srdíãko! MáÀo, za‰ij mi blÛzu!“
Maminka se zlobila: „Vem jehlu a za‰ij si to!“
„Joj, MáÀo, copak se v m˘ domácnosti najde jehla?“ Jehla stála
peníze a Romové tehdy peníze nemûli. Za práci u sedlákÛ dostávali
brambory, mléko, trochu mouky, tvaroh, sem tam vajíãko. Kdepak
peníze! A kdyÏ pﬁi‰li k nûjaké korunû, koupili sÛl, petrolej, tabák,
vûci kaÏdodenní potﬁeby. Naã jehlu? Maminka pÛjãovala Ïensk˘m
jehly, uãila je navlékat a ‰ít. KdyÏ ov‰em mûla b˘t nûkde pouÈ, sehnaly se peníze stÛj co stÛj – za sbûr, za léãivé byliny, za maliny ãi
houby, nebo co právû rostlo v lese. Îenské si koupily látku a zase
chodily za maminkou: „Joj, MáÀo, u‰ij mi ‰aty!“ A maminka ‰ila.
Nové ‰aty rozloÏila na babiããiny duchny. Troje ãtvery z pableskujícího atlasu. Mnû se to ohromnû líbilo a pﬁedstavovala jsem si, Ïe, aÏ
budu velká, budu mít také na vysoko nastlan˘ch duchnách rozloÏené atlasové ‰aty, které jsem sama na‰ila pro Ïenské v osadû. To byl
tedy mÛj první Ïivotní ideál: abych umûla prát a ‰ít jako moje maminka s bûlounkou tváﬁiãkou a s dlouh˘mi svûtl˘mi vlasy.
Jednou maminka tatínkovi utekla. Bylo to tak: Dvû tﬁi selky ve
vsi mûly ‰icí stroj. Maminka k nim chodila ‰ít. PÛjãovaly jí ‰icí stroj
za to, Ïe jim zadarmo ‰ila. Nûkdy toho ‰ití mûla tolik, Ïe zÛstala
u selky pﬁes noc. Brala s sebou nejstar‰ího bratra JoÏku, co se naro-
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dil v Rusku. O mû se starala babiãka. Spala jsem u ní v komÛrce
a mûla mû stále na oãích pro pﬁípad, Ïe by mou matku napadlo zase mû drhnout louhem, abych zbûlala. Jednou ﬁekla maminka, Ïe
jde k selce ‰ít a Ïe zÛstane pﬁes noc. Bratra vzala jako obvykle s sebou. Tatínek sedûl u okna na lavici a opravoval housle. Najednou se
zniãehonic zvedl a vybûhl ven. Utíkal na ãetnickou stanici, povídá:
„Rychle telefonujte financÛm na polskou hranici, utekla mi Ïena!“
„Co tû to napadá, Miklu‰i,“ povídá ãetník, „jak to ví‰? Ke komu
by tvá Ïena utíkala, vÏdyÈ uÏ tam nikoho nemá! A pﬁece by tu nenechala tu malou ãernou holku!“ Tím myslel mû.
„Proboha, zavolejte tam! Já cejtím, Ïe utekla!“
âetník tedy zavolal financÛm – a taky jo! Chytili maminku tﬁi
kroky pﬁed polskou hranicí.
Mnû byly tehdy asi ãtyﬁi roky, nemûla jsem pojem z toho, co
chtûla maminka udûlat. Ale kdyÏ mi o tom pozdûji vyprávûla, stra‰nû jsem plakala: „A to bys mû byla opustila?“ vzlykala jsem. Maminka rozevﬁela modlitební kníÏku, mûla v ní zaloÏen˘ pramínek ãern˘ch vlasÛ. „Tvoje vlásky,“ ﬁekla, „ustﬁihla jsem si je s sebou na
památku. Byla bych se pro tebe vrátila.“ Je‰tû teì je mi do pláãe,
kdykoli si vzpomenu, Ïe nám maminka chtûla utéct.
Maminka mûla stra‰nû ráda na‰eho nejstar‰ího bratra JoÏku.
Byl velice chytr˘, dobﬁe se uãil a byl krásnû bíl˘. Vychodil osm tﬁíd
a maminka ho dala zapsat na gymnázium. To bylo nûco nevídaného. Cikánsk˘ kluk – a gymnázium! To se prostû vymykalo v‰em tehdej‰ím obyãejÛm. A také málokter˘ Rom mûl peníze, aby dal dítû
studovat. My na tom byli s penûzi trochu líp neÏ ostatní lidé z osady. Tatínek chodil do Pre‰ova hrát po hospodách – kaÏd˘ den, pû‰ky, sedm kilometrÛ tam, sedm kilometrÛ zpátky. Pﬁinesl tedy nûjakou tu korunu. Maminka pracovala u sedláka, já jí pomáhala, po
veãerech ‰ila a pletla pro vesniãany svetry s norsk˘m vzorem –
a tak poskládala peníze na bratrova studia.
JenomÏe co se nestalo! Bratr mûl za kmotra statkáﬁe. Romové
si brali za kmotry bohaté sedláky, protoÏe kirvo, kmotr, byl povinen
dát kmotﬁenci alespoÀ práci, ne-li nûjak˘ dáreãek. JoÏkÛv kmotr jel
jednou v zimû do lesa na dﬁíví. Bratr ‰el samozﬁejmû s ním, aby mu
dﬁíví naloÏil. Les leÏel na pﬁíkrém svahu. A jak táhli voli s námahou
vÛz do kopce, zlomil se jednomu chomout. Kmotr poslal JoÏku do
dvora pro jin˘ chomout. „Raz dva aÈ jsi zpátky!“ poruãil. Bratr se-
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bûhl z kopce, popadl chomout, dal si ho na krk a utíká do kopce.
KdyÏ vy‰lapal kopec, byl stra‰nû zchvácen˘ a uﬁícen˘. Chtûl se trochu zchladit, a tak jedl sníh. Dostal prudk˘ zápal plic a za tﬁi dny
umﬁel. Umíral tûÏce. LeÏel v agónii a nemohl dokonat.
„Nemá s nûk˘m vyﬁízené úãty,“ ﬁekla babiãka, „proto nemÛÏe
odejít. Musel by se vracet na zem a jeho du‰e by nemûla klid.“
V‰ichni jsme vûdûli, komu je dluÏen odplatu za svou smrt. Matka
‰la zavolat kmotra. Bránil se, nechtûl jít. Ale selka se bála Boha,
a tak nakonec ‰la s matkou k na‰emu umírajícímu JoÏkovi. Pﬁi‰la
a odprosila ho, bratr se na ni podíval a skonal.
Maminka pro nûj stra‰nû plakala. Plakala pro nûj cel˘ Ïivot.

Co je to vlastnû âedona?
KdyÏ jsem byla malá, mûla jsem nejradûji dûdeãka. Dûdeãek byl
vzne‰en˘ ãlovûk. Jako chlapec posluhoval hrabûti. Jeho bratranec –
syn bratra dûdeãkovy maminky – chodil chytat raky a nosil je panstvu na zámek. Dûdeãka bral s sebou. Dûdeãek byl mal˘ ãern˘ ho‰íãek, velice ãern˘, a to se právû hrabûnce zalíbilo. Udûlali si z nûho
páÏe. Servíroval jim na stÛl a nauãil se od nich maìarsky. KdyÏ se
pak vracel do osady, v‰ichni Romové se kolem nûho sebûhli a musel
vypravovat, jak se jezdí v koãáﬁe, jaká jídla hrabata jedí, jak vypadá
vidliãka, jaké nosí hrabûnky ‰aty, jak vytahují oboãí, jak vzdychají
a jak krãí nos – prostû v‰echno, co se na zámku dûje. Na zámku pob˘val vÏdycky jenom dva tﬁi mûsíce v létû, protoÏe jinak Ïilo panstvo ve Vídni. Pro Romy byl Ïivot na zámku exotika – a pro zámecké pány byli exotika na‰i Romové. âím ãernûj‰í, tím zajímavûj‰í. Mû
také chtûla hrabûnka za sluÏku. ¤ekla mamince, Ïe mû s sebou vezme do Vídnû a Ïe tam udûlám ‰tûstí. Ale maminka o tom nechtûla
ani sly‰et.
KdyÏ bylo dûdeãkovi osmnáct let, oÏenil se s babiãkou a zaãal
pracovat ve ml˘nû. Kromû toho mûl kapelu a chodil hrát na svatby
a na vesnické zábavy.
Dûdeãek mûl babiãku stra‰nû rád. Nikdy v Ïivotû ji neuhodil, aãkoliv by si to byla obãas zaslouÏila. Babiãka pila. Dûdeãek nepil –
a byl to chlap, babiãka, Ïenská – a pila! KaÏd˘ den vypila deci rumu
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na kníÏku. Chodila k Îidovce, co prodávala koﬁalku, Îidovka zapsala kaÏdé deci rumu do kníÏky, a kdyÏ dûdeãek dostal ve ml˘nû v˘platu, ‰el a zaplatil, co babiãka za mûsíc propila.
KdyÏ babiãka dûdeãka rozzlobila, neuhodil ji, ale ﬁekl: „Ty jedna
âedono!“ Co to znamená, nikdo neví. Nevûdûl to ani dûdeãek, ani
babiãka, ale babiãku to vÏdycky stra‰nû rozãililo. Jednou zase nûco
provedla a dûdeãek povídá: „Ty jedna âedono!“
Druh˘ den ãasnû ráno, sotva dûdeãek ode‰el do ml˘na, babiãka
mû vzbudila: „Vstávej, dûvenko, tvÛj dûda mi ﬁek âedono a já od
nûj uteãu! PÛjdeme do ChmiÀan.“ Ve ChmiÀanech bydlela dcera
babiããiny sestry – je‰tû Ïije, mÛÏe jí b˘t devadesát let. „K dûdeãkovi uÏ se nikdy nevrátíme!“
Já plakala, nechtûla jsem jít, dûdeãek byl ke mnû moc hodn˘, kupoval mi bonbóny, já vÏdycky nastavila suk˘nku a on mi je do ní nasypal. „Já chci zÛstat u dûdeãka!“ naﬁíkala jsem. Ale babiãka mû popadla za ruku a musela jsem jít. ·ly jsme samozﬁejmû pû‰ky.
ChmiÀany jsou od nás asi deset kilometrÛ.
Jdeme, jdeme, v dálce uÏ byly vidût první chmiÀanské baráãky
a já se dala do breku, Ïe mû bolí nohy.
„To nevadí,“ povídá babiãka, „sedneme si trochu a najíme se.“
Usadily jsme se v trávû, babiãka vytáhla ze zástûry pÛllitrovku rumu, chleba – a hledá slaninu. „Kam jsem dala slaninu?“ zlobí se.
„Îe já ji nechala doma! Ilon, musíme se vrátit pro slaninu!“
„Babi, pﬁece se nebudeme takovou dálku vracet pro slaninu!
Staãí nám chleba. Mû bolej noÏiãky.“
„To vydrÏí‰! Myslí‰, Ïe tam nechám slaninu, aby ji tvÛj dûda
snûd? Za to, Ïe mi ﬁíká âedono, mu budu nechávat slaninu? Kdybych se mûla udávit, tak ji sním sama!“ Babiãka mû popadla za ruku
a ‰lapaly jsme zpátky do ·ari‰e. Doma sebrala slaninu a znova mû
táhla do ChmiÀan. ·la jsem, protoÏe mi nic jiného nezb˘valo.
V ChmiÀanech se babiãka obﬁadnû pﬁivítala s dcerou své sestry,
ﬁekla, Ïe ode‰la od dûdeãka, protoÏe jí ﬁíká âedono, a Ïe uÏ se k nûmu nikdy nevrátí. Pak povídá, Ïe upeãe lango‰e, protoÏe má na nû
chuÈ. Lango‰e jsou koláãe plnûné tvarohem. Já zapomnûla, Ïe mû
bolí nohy, a ‰la jsem si hrát s dûtmi. Mûla jsem na sobû parádní ‰atiãky, bílé s ãerven˘mi puntíky, na suk˘nce volánky. Maminka na
nás sama ‰ila a proti ostatním romsk˘m dûtem jsme chodily oblékané jako princezny. A tak se kolem mû dûti sebûhly, sahaly si na
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moje ‰atiãky, chtûly si odloupnout puntík, dot˘kaly se volánkÛ anebo se jenom s úÏasem dívaly. KdyÏ se nabaÏily ‰atiãek, zaãaly jsme
si hrát na honûnou. Îe pr‰í, nám vÛbec nevadilo. Ale jak jsme se honily, uklouzla jsem a spadla do nejvût‰ího bláta. Krásné puntíkaté
volánkové ‰atiãky na mnû visely jako hadr na hastro‰ovi. Pﬁi‰la jsem
s brekem za babiãkou.
„Cos to provedla, ty âedono jedna!“ hoﬁekovala babiãka. „Tvá
matka mû zabije!“ Pak ze mû stáhla ‰atiãky, vyprala je a dala su‰it.
Potom pekla dál lango‰e a byla spokojená.
Veãer se otevﬁou dveﬁe a ve dveﬁích – dûdeãek! Pﬁi‰el si pro nás.
„Proã jsi utekla?“ povídá mírnû. „Biju tû snad, Ïeno moje?“
„¤ek jsi mi âedono, a dokud mi bude‰ ﬁíkat âedono, tak se k tobû nevrátím.“
Dûdeãek slíbil, Ïe babiãce uÏ âedono ﬁíkat nebude, ale nezapﬁisáhl se. Ostatnû babiãka vûdûla, Ïe takovou pﬁísahu od nûj ani nemÛÏe Ïádat.
Veãer uÏ jsme se domÛ vrátit nemohli, protoÏe jsem je‰tû nemûla suché ‰ateãky. Pﬁespali jsme v ChmiÀanech a ãasnû ráno, je‰tû pﬁed svítáním, jsme vy‰li, aby to dûdeãek stihl vãas do práce. Celou cestu mû nesl. Litoval mû, Ïe jsem maliãká a Ïe mû bolí
noÏiãky.
Dûdeãek dûlal v osadû romského starostu, ãhibala. MÛj tatínek
po nûm pak tuhle funkci zdûdil. KdyÏ byla bída a Romové nemûli co
jíst, chodili v noci a kradli sedlákÛm z pole brambory, kukuﬁici,
okurky. Sedláci posílali do osady ãetníky, tatínek chodil s ãetníky po
chatrãích a ﬁíkal: „Jen se dÛkladnû podívejte! Najdete tady nûkde
jedinou bramboru?“ âetníci opravdu nic nena‰li, protoÏe brambory
byly dávno snûdené, ãasto i se slupkou. SedlákÛm se sebralo z pole
jenom tolik, aby se rodina aspoÀ jednou za den najedla. „Podívejte
se, jak uboze Ïijou na‰i lidi – a podívejte se na ty vypasen˘ sedláky!“
ﬁíkal tatínek ãetníkÛm.
âetníci nebyli od nás, nasadili je sem aÏ odnûkud z âech, ve vesnici nemûli Ïádné pﬁíbuzenstvo, a proto nemuseli nikomu stranit.
¤íkali: „Má‰ pravdu, Miklu‰i, ale pﬁí‰tû ty brambory seberte tak,
aby vás pﬁi tom nepﬁistihli.“
Nûkteﬁí sedláci byli stra‰nû lakomí. Jednou mû jedna selka pozvala, abych jí pomohla s velk˘m úklidem; chystali svatbu. Drhla
jsem podlahy, myla okna, klepala koberce. Bylo mi asi deset let.
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Pak ‰el sedlák se selkou koupit konû, selka ﬁekla: „Dodûlej to tady
a pak u nás pﬁespi, my se vrátíme aÏ zítra. Ale ne abys nám v komoﬁe nûco sebrala! Niãeho se ani nedotkne‰, jinak tû Pámbu potrestá a bude‰ je‰tû ãernûj‰í, neÏ jsi!“ Nenechala mi Ïádné jídlo a já
se bála vstoupit do komory, aby mû PánbÛh nepotrestal. KdyÏ se
pﬁí‰tího dne vrátili, mûla jsem hlad jako slep˘ pes. A co mi dali? Talíﬁ polívky a krajíc suchého chleba.
My doma jedli stﬁídmû, nanejv˘‰ dvakrát dennû, ale hlad jsme
chválabohu nemûli. Jenom dûdeãek mû rozmazloval a nosil mi pamlsky. MÛj dûdeãek umﬁel mlad˘. Bylo mi tehdy ‰est let. KdyÏ umíral, zavolal mû, abych ho ‰la políbit. Políbila jsem ho na rty a dodnes pamatuju, jak byl studen˘. Políbila jsem ho, zavﬁel oãi a umﬁel.
Lidé propukli v pláã. Mûli dûdeãka rádi a váÏili si ho, protoÏe to byl
vzne‰en˘, u‰lechtil˘ a hodn˘ ãlovûk. âlovûk jako on si zaslouÏil slavné rozlouãení a také se mu ho dostalo. Dlouho a dlouho si Romové
po celém kraji povídali, jak krásnû odcházel dûdeãek na onen svût
a jak˘ mûl skvostn˘ pohﬁeb. Mû navedli, abych bu‰ila pûstiãkami do
rakve a volala: „Dûdeãku, vstaÀ, dûdeãku, vstaÀ!“ Vûﬁila jsem, Ïe
opravdu vstane z rakve Ïiv˘, a tak jsem bu‰ila a volala, co jsem mûla síly. Musela jsem si vÏdycky na chvilku odpoãinout, a kdyÏ jsem
potom znova zaãala bu‰it do rakve, nové a nové poryvy náﬁku a kvílení se rozlehly nad osadou.
KdyÏ dûdeãka tﬁetího dne pohﬁbili, posypala maminka na noc
zem ve svûtnici popelem. Podlahu jsme nemûli, jenom udusanou
zem. KaÏdou sobotu jsme ji natírali Ïlut˘m jílem, záﬁila jako slunce.
Podlahu nemûl v osadû nikdo. „Uvidíme, jestli dûdeãek pﬁijde,“
ﬁekla maminka. „Podle stop v popelu.“ Mrtv˘ se totiÏ mÛÏe promûnit v koãku, v psa, v ptáka, v noãní mÛru, v cokoli chce. Podle toho
za sebou nechává stopy koãiãí, psí, ptaãí. Anebo lidské. MÛÏe se
vracet na zem i ve vlastní podobû, jenom do obliãeje mu není vidût.
V‰ichni Romové na tohle vûﬁí.
No a maminka tvrdila, Ïe ráno na‰la v popelu dvû stopy. Lidské!
Dûdeãek se na nás pﬁi‰el podívat ve vlastní podobû. To znamená, Ïe
to byl hodn˘ ãlovûk, dÛstojn˘, a Ïe se nemusel mûnit ve psa.
Stejnû ov‰em maminka potom vykuﬁovala dÛm, protoÏe mrtv˘
patﬁí na onen svût a mezi Ïiv˘mi uÏ nemá co dûlat. Dala na pokliãku
kousky jalovcov˘ch vûtévek s plody, zapálila je a po celém domku
se ‰íﬁila nádherná vÛnû.
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