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Úvod
Vlastní život – bez obalu

Romskou slovesnost si její nositelé – Romové − na území bývalého Československa 
předávali až do rané poválečné doby výhradně ústně. Její základní útvary předsta-
vovaly pohádky (paramisa) a vyprávění (vakeribena), v nichž se odrážely po gene-
race předávané životní zkušenosti, moudrost a romipen, soubor hodnot a norem 
chování slušného Roma. Pohádky měly dospělé i dětské publikum zejména poba-
vit, významné pro společenství Romů byly nicméně i pro svoji funkci společen-
sko-normativní – připomínaly pravidla a smysl romipen. Posluchači oblíbených po-
hádkových sešlostí si díky nim potvrzovali význam správného chování, důležitost 
vybraných hodnot a vzorce žádoucího jednání v každodenních situacích. Nemé-
ně důležitou roli v životě Romů hrály vakeribena. Každodenní vyprávění zážitků 
a příběhů, které se jednotlivcům i společenství udály, případně historky podávající 
výpověď o předcích, dodnes tvoří živou část romské lidové slovesnosti. Žertovná 
vyprávění mají posluchače pobavit nebo dát na chvíli zapomenout na často tíživé ži-
votní okolnosti, dramatická líčení strastí jednotlivců či romských společenství zase 
pomáhají společně sdílet nesnáze. Specifické místo zaujímají vyprávění pal o mule, 
o duchách zemřelých. Víra v jejich existenci je u většiny Romů živá a opravdová, 
stejně jako strach ze skutků, kterými se mohou duchové pozůstalým mstít. 

Pohádky a vyprávění představovaly literární útvary, které ve své tvorbě volila prv-
ní generace romských autorů zformovaná koncem 60. let minulého století, neboť 
v počátcích literatury psané Romy představovaly jedinou tradici, na niž bylo mož-
no v rámci romské slovesnosti navázat. Někteří zapisovali pohádky, které slyšeli 
od svých rodičů nebo prarodičů, jiní zachycovali vzpomínky na mizející život své 
rodiny nebo komunity, obrazy často zidealizované optikou bezstarostného dětství. 
Motivace autorů k zaznamenávání těchto obsahů vyvěrala nejčastěji z pocitu ohro-
žení Romů vyvolaného tvrdou asimilační politikou komunistického režimu, jenž se 
snažil romskou kulturu znevážit a zničit. V současné době autoři čím dál častěji pře-
kračují prostor vytyčený předcházejícími dvěma generacemi spisovatelů − okoušejí 
nové literární formy a vstupují do literárního světa se zcela osobními motivacemi 
prostými emancipačního, buditelského charakteru. Přesto ještě ve svých prvotinách 
často pracují se stejnými tématy jako jejich předchůdci. Jako by se romští autoři 
a autorky nejprve potřebovali vypořádat se svou minulostí a identitou, aby se ná-
sledně mohli osvobodit a zabývat se vlastním já.

Sbírka Moji milí představuje díla především současných autorů a autorek, kteří se 
narativní próze, zejména vzpomínkové, věnují nebo ji upřednostňovali ve svých lite-
rárních začátcích. Zařazené prózy jsou charakteristické dvěma rovinami – jedná se 
buď o vzpomínky na předky, kterým tak autoři vzdávají hold, nebo krátké příběhy, 
humorné či dramatické, ze současnosti či nedávné minulosti. Eva Danišová napří-
klad výmluvně popisuje silnou a energickou osobnost své babičky, Milan Šamko 
vykresluje otcovu přirozenou moudrost a lásku. Iveta Kokyová se v cyklu mikropří-
běhů Dítě vypořádává s problematickým vztahem k otci. Kaštánek Ilony Ferkové 
se klasické podobě narativní prózy vymyká, stejně tak způsob práce této již etab-
lované rokycanské autorky. Ta své náměty sbírá od Romů ve svém okolí a zapisuje 
jejich reálné příběhy, jak tomu bylo již v její úspěšné povídkové sbírce Čorde čhave / 
Ukradené děti. V Kaštánkovi ústy stejnojmenného vypravěče vykresluje v prostředí 
rokycanské herny skutečné příběhy tamních Romů a jejich předků. 

Sbírka obsahuje texty nové, dosud nepublikované i ty, které se již v minulosti do-
čkaly zveřejnění. Některé z nich byly sdruženy do delších uzavřených cyklů, doplně-
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ny novými díly, a vytvářejí tak vypovídající celek. Zhruba polovina textů je uvedena 
v romském originále s autorovým vlastním překladem do češtiny, případně s překla-
dem některého z romistů, aby dílo bylo zpřístupněno i čtenáři neznalému romštiny. 
U děl, která byla napsána jen v češtině, již romský překlad nebyl dodatečně pořizo-
ván. Jejich autorky buď romsky nehovoří, romštinu v psané podobě neovládají, nebo 
je pro ně z různých důvodů příjemnější či pragmatičtější psát v češtině.

Stává se, že romská literární tvorba čtenáře, který se s ní nikdy nesetkal, zklame, 
neboť od ní očekává stejnou podobu jako mají literatury se staletou tradicí, případně 
exotiku. Z výše popsaných důvodů vyplývá, že se na literaturu Romů nemůže nahlí-
žet stejnými měřítky jako na ty se staletými tradicemi. Její unikátnost však spočívá 
zejména v autenticitě a upřímnosti. Autoři a autorky popisují bez obalu svůj vlastní 
život, rodinné osudy, a dávají se tak všanc v naději, že přispějí v boji proti předsud-
kům a vzájemnému nepochopení. 
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Moji milí
Eva Danišová

Mému dědečkovi říkali Barovčák. Babička mu nejčastěji říkala „žebráku a kurev-
niku“. Oba měli moc těžký život, tak jako všichni Romové. Jednou takový, podru-
hé onaký.

Dědečka jsem moc milovala, protože mě společně s babičkou vychoval.
Když jsem se narodila, tak u nás doma zrovna nebydlel, protože zůstal v Opavě. 

Žili tam s babičkou, ale hrozně se pohádali a ona od něho utekla. Jednoduše sedla 
na vlak a dojela do České Třebové. Moje maminka už byla těhotná a jela s ní. Potom 
jsem se narodila a staraly se o mě společně. Když se děda dozvěděl, kde jsme, přijel 
za námi. Mně tenkrát byly asi dva měsíce. 

Jednou večer se dědeček objevil, klepal na okno a volal: „Haňo, to jsem já, Janoš, 
jsi tam?!“

Najednou slyší pláč malého dítěte, říkal si: „Co to je?“
Babička ho pustila dovnitř, ale nemluvila s ním. Zlobila se na něho, protože ten-

krát v Opavě jí ukradl nějaké peníze, a to bylo, jako by ji byl zabil, protože babička 
peníze prostě milovala. Uměla z jedné koruny ušetřit deset. Chudinka, nikdy si těch 
naspořených peněz neužila. Jen je moc ráda přepočítávala, všechny je schovávala pro 
mého strýce. Když potřeboval, tak mu je babička vždy s velkou radostí dala. Milovala 
ho nejvíc ze všeho na světě. Neměla víc dětí, jen maminku a strejdu.

Děda se jí ptá: „Tak co, Haňo, čí to je dítě?“ 
Babička opět neodpovídala. Děda si myslel, že jsem její, že má dítě s jiným mužem. 

Tenkrát byla babička ještě mladá, bylo jí asi třicet osm let.
Děda si nevěděl rady. Měl vztek. Začal babičce hrozně nadávat. A babička pořád ml-

čela. Vtom děda vstal, šel k ní, že ji zbije, proklínal ji: „Aby tě všechny nemoci sežraly, 
utekla jsi ode mě, máš dítě s jiným chlapem, já tě zabiju! Řekni, s kým ho máš, ať ho 
můžu taky zabít!“

Babička byla proti dědovi hrozně maličká, takový štamprlíček, ale nedala se. Smála 
se, ale věděla, že žerty už musí stranou, protože děda byl velký pruďas. Tak mu říká: 
„Barovčáku, co blázníš, vždyť to je dcerka naší Julky. Říkáme jí Evička.“

Děda se ještě více rozzlobil, protože nevěděl, že moje maminka byla těhotná. Po-
vídá babičce: „A kde je Julka, když to je její dítě? Proč není u ní? Ať vás obě dvě čerti 
vezmou!“

Babička nevěděla, co mu má říct, protože maminka šla tenkrát na zábavu. „Hned 
přijde,“ odpověděla dědovi.

Společně potom čekali na maminku. Jako naschvál se nevracela. Děda už zase ba-
bičce přestával věřit. Říkal si, že by mě maminka takhle nenechala. Ta ovšem o mě 
neměla žádný strach, protože jsem už od narození byla víc babičky než její. Vyprá-
věla mi, že když byla těhotná, babička jí kupovala bonbóny, zákusky a vždycky jí vy-
světlovala: „To nekupuju tobě, kupuju to Evičce do bříška.“ Nikdy neměla maminku 
moc ráda, protože byla povahou po dědovi. 

Děda chodil sem a tam, nadával a proklínal je obě dvě, protože ještě pořád netušil, 
jak to s tou holčičkou skutečně je. Bál se o babičku, žárlil na ni, sám přitom nenechal 
na pokoji žádnou sukni. Za svůj život měl tři manželky. Jednu ještě před babičkou 
a potom další později, když už s ním babička nežila. To už byl v pokročilém věku, když 
žil s mladou ženou a měl s ní dokonce ještě dítě. Děda byl prostě světák, k tomu straš-
ně hezký chlap, vypadal jako herec. Uměl číst a psát, což v té době bylo mezi Romy 
něco nevídaného. Každý měl dědu rád, jen babička mu nemohla přijít na jméno. Když 
o něm mluvila, pořád ho jen proklínala. Někdy na oko, jindy smrtelně vážně. 



9

Děda s babičkou se znovu začali hádat. Dostala i pár facek. Moje zlatá babička už 
jen seděla a brečela. Nechtěla žádný křik, protože jsem byla v pokoji. Nevěděla ale, 
jak jinak mu to má vysvětlit. Tak se dohadovali, dokud maminka nepřišla. 

Když vešla do pokoje, děda se jí hned ptal, jak to, že má dítě, proč mu to neřekla, 
ptal se na to i ono. Maminka mu všechno vysvětlila, také se ho bála, protože děda 
se tenkrát v Opavě popral s otcovou rodinou. Nechtěl, aby maminka s mým otcem 
žila. Maminka teď proto dědu prosila, ať se na ni nezlobí: „Tati, já jsem se bála, že mě 
vyhodíš z domu, nemohla jsem ti to říct. Teď už mám holčičku, jen se podívej, jak je 
hezká, jak nám pěkně roste.“ Když to děda slyšel, rozplakal se, vzal mě do náruče, 
líbal mě a hned si mě zamiloval.

Nakonec to dopadlo tak, že jsem zůstala u babičky a dědy. Maminka s námi pak už 
nebydlela.

Nevím, kdo z nich mě měl víc rád, jestli babička, nebo děda, protože oba dva na mě 
nedali dopustit. Nikdy mi ani slovíčkem neublížili. Dali mi tolik lásky, že z ní dodnes 
čerpám. Dnes jsou oba mí prarodiče, chudáčci, mrtví, ale v mém srdci žijí a každý 
den mi dávají sílu. Když zavřu oči, slyším dědečka hrát na housle, vidím ho, jak řeže 
dříví, jak tropí legraci, slyším ho mluvit.

Jak mě dědeček vystrašil
Dětství u babičky a dědy bylo plné komických situací, do nichž občas zatáhli i mě 

samotnou.
Babička s dědou měli totiž velmi zvláštní vztah, rozhodně nebyl idylický. Děda po-

bíral invalidní důchod a k tomu měl příjem od protifašistického odboje. Navíc jezdil 
po okolních vesnicích a vykupoval kůže z domácích zvířat. Byl tak často mezi lidmi, 
věděl, kdo jaká zvířata chová, kdo co zrovna potřebuje, a když chtěl někdo třeba 
připustit králíky, krávu, prodat kozu, koně a podobně, zprostředkoval obchod. Díky 
tomu všemu nemusel chodit do práce a byl docela nezávislý. To babička těžce nesla, 
protože ona tvrdě pracovala a děda se podle ní jen flákal. Rozčilovalo ji, že dědeček 
na rozdíl od ní nikdy nedokázal udržet korunu. 

Stávalo se tak často, že když dědovi došly peníze, babička mu nechtěla dát na ta-
bák, vyčítala mu i to, že moc jí, a dělala mu všelijaké naschvály. Třeba šla do města 
a koupila mi čokoládovou bábovku. 

Počkala, až bude děda doma, posadila mě naproti němu ke stolu, začala bábovku 
krájet a nutila mě, abych jedla. Já z toho neměla rozum, a tak jsem tam seděla, po-
řádala bábovku netušíc, že babička předtím dědu proklela, že kdyby si z té buchty 
kousek vzal, ruka mu upadne. Brzy na to šel do města děda, koupil něco, co měla 
zase ráda babička, a situace se opakovala. Vyřizovali si své neshody skrze mě, ale já 
to tehdy nevnímala. Pro mě ty dny byly jako svátek, protože moc dobrot jsme doma 
nikdy neměli.

Rozepře šly ale stranou, pokud se jednalo o mě. To potom táhli za jeden provaz. 
Měla jsem je oba stejně ráda, děda byl ale v mých očích ten modernější, vzdělanější, 
a ráda jsem s ním proto trávila čas. Díky dědovi jsme doma měli například gramo-
fon, pohádky na černých vinylových deskách, točící se lampičku s obrázky a podob-
né věci, které by si babička nikdy nepořídila. Babička byla naopak hodně tradiční. 
Ráda si povídala po tmě, vyprávěla hrůzostrašné historky. Svým projevem dokázala 
posluchače vtáhnout do děje.

Nejraději začínala takové povídání navečer, když se začalo smrákat. Když mi bylo 
asi sedm osm let, zavolala si mě k sobě. Ležela na posteli a mě uložila pěkně vedle 
sebe. Nepamatuji se, jestli jsem něco provedla, ale babička mi ten večer vypravovala 
o tom, co se stane dětem, které neposlouchají. Prý viděla pána, který takové nezbe-
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dy vezme do pytle a odnese je pryč. Popisovala mi, jak ten pán vypadá − přes jedno 
rameno nosí velký pytel, přes druhé sekeru a na první pohled je vidět, že to je zlý 
člověk.

Ležela jsem vedle babičky a strašně se bála. Celou atmosféru ještě umocňoval pod-
zimní podvečer a já neměla daleko k pláči. Vtom jsem zaslechla nějaký zvuk z kuchy-
ně a hned na to se ve dveřích objevil přesně takový pán, jakého babička popisovala. 
Dědeček byl totiž v kuchyni a celou tu dobu babičku poslouchal. Chtěl se také před-
vést, a tak si do pusy vložil plátek brambory, do něhož před tím vyřezal otvory jako 
mezery mezi zubama, obličej si posypal moukou, na hlavu si nasadil síťku od bram-
bor, oblékl si dlouhý zimní kabát, přes rameno si hodil pytel a do ruky vzal sekeru.

Myslím si, že se babička polekala stejně jako já. Strašně jsem se tenkrát vyděsila, až 
jsem z toho dostala hysterický záchvat. Babička s dědou mě nemohli uklidnit a mu-
seli zavolat lékaře. Pan doktor mi píchl injekci, po ní jsem rychle usnula. Babička se 
kvůli tomu s dědou ještě hodně dlouho hádala. A mně pak nějaký čas vyprávěla jen 
samé hezké pohádky. Když jsem ale povyrostla, stejně jsem se jejím příběhům o ne-
božtících a různých strašidelných zjeveních nevyhnula.

Usmrkaná holčička jako panenka
Když jsem byla malá, babička pracovala u stavebního podniku. V čerstvě dodě-

laných panelácích měla na starost hrubý úklid po dělnících, umývala okna, futra, 
podlahy, schody. Nadřela se, chudinka. 

Blížil se den, kdy jsem měla nastoupit do první třídy, babička měla zrovna práci 
ve vedlejším městě. Nemohla se mnou tedy jít v osm hodin ráno do školy, a tak mi 
povídá: „Evičko, už jsi velká holčička. Zítra tě brzy ráno odvedu před školu, počkáš, 
až ji otevřou, potom půjdeš dovnitř a zeptáš se, kde je tvoje třída, ano?“ 

Ráno mě babička vzbudila ještě za tmy. Bylo teprve pět hodin. Oblékla mi červené 
tepláky se zapínáním na ramenou a s kapsičkami. Byly opravdu pěkné. Pod to chla-
peckou flanelovou košili. Samou láskou se nade mnou rozplývala. Měla pocit, že jsem 
stejně krásná jako ostatní české holčičky. Nosila jsem přitom věci, které nám lidé 
dávali. Byli jsme chudí, téměř nikdy jsem nedostala nic nového. K tomu měla babič-
ka svérázný způsob strojení. Oblékala mě jednoduše do toho, co jí právě ve spěchu 
přišlo pod ruku. Bylo jí jedno, jestli se to k sobě hodí, víc dbala na to, aby mi nebyla 
zima a abych měla něco na hlavě. Rádiovka nebo šátek, to už neřešila. 

Když jsem byla hotová, ještě mi do kapsy strčila chleba se sádlem, u školy mě posa-
dila na schody, dala mi spánembohem a pospíchala na vlak. Ráno bylo chladné, a tak 
mi během deseti minut začalo téct z nosu. Neměla jsem kapesník, musela jsem si 
nudli utírat do rukávu. 

Jak jsem tak na těch schodech seděla, sama za šera a v zimě, rozbrečela jsem se. 
A tak mi z nosu teklo ještě víc. Za chvíli jsem ho měla jak bramboru. Seděla jsem tam 
jako hromádka neštěstí.

Když začali kolem mě chodit děti s rodiči, vyjeveně se na mě koukali. Holka v tep-
lákách s nudlí u nosu. Některé maminky mě znaly, protože jsem s jejich dětmi cho-
dila do školky, a tak mě vzaly s sebou dovnitř. Řekly mi, kam mám jít, a už jsem se 
cítila mnohem lépe. 

Potom nás zavolali do tělocvičny, kde nás měl uvítat soudruh ředitel. Tam jsme se 
dozvěděli, co všechno budeme ještě do školy potřebovat a co nám mají rodiče koupit.

Byla jsem ještě malá, ale dobře jsem věděla, že mi tolik věcí babička nikdy nekoupí. 
Všichni okolo mě byli navíc naparádění, rodiče byli na své děti pyšní, a já mezi nimi 
vypadala jak nejchudší osamocená usoplená holčička. Z toho všeho jsem se zase 
rozplakala. 



11

Vtom jsem si všimla, že se vedle mě postavil nějaký vysoký člověk, zvedla jsem oči 
a uviděla svého dědečka. Mrknul na mě a já jsem věděla, že bude vše v pořádku. Děda 
mě vzal za ruku a pevně ji držel. Tenkrát s námi už nežil, ale můj slavnostní den si 
nenechal ujít. 

Po škole se mnou šel do města a všechno, co jsem potřebovala, mi nakoupil. K tomu 
mi navíc pořídil bílé podkolenky a sukýnku. Konečně jsem vypadala jako ostatní hol-
čičky ve škole. Když babička viděla, co všechno mi děda pořídil, tak mi k té sukni 
koupila plátěné polokecky, aby se snad nepochybovalo o jejím stylu.

Balíky
Babička byla velmi pracovitá žena. Každý den brzy ráno vyrážela s kočárkem do 

svého rajónu a vracela se kolem poledne, aby si kvapně uvařila nějaké rychlé jídlo 
a odpoledne mohla opět vyrazit. Oběd většinou odbyla vařenými brambory a osma-
ženou cibulkou nebo jakousi nedefinovatelnou polévkou zahuštěnou moukou a mlé-
kem. Pravidelně se pak vracela s plně naloženým vozíkem. 

Lidé ve městě ji znali, a proto když se někdo potřeboval zbavit starých věcí, obrátil 
se na babičku, která je s vděčností přijala. Pro jiné to byly staré nepotřebné krámy, 
ale babička v nich viděla poklad, který promění v penízky. Často jsem od ní slyšela: 
„Dnes jdu k jedné fajnové paničce, dá mi nějaké oblečení.“ Jindy to byly hračky nebo 
třeba povlečení. 

Před Vánoci nebo před Velikonoci pro babičku nastávaly pravé podnikatelské žně. 
Žádnou z těch věcí nepotřebovala, ale přesně věděla, jak s nimi naloží. Na pravi-
delném úklidu v domácnostech si babička založila svou živnost. Ženy jí dávaly věci 
vyprané, vyžehlené a babička je jen zběžně prohlédla, vložila do krabice a potom 
jsem přišla na řadu já. Se zvláštní obřadností mě pověřovala psaním dopisů, protože 
sama byla negramotná. „Evičko, pojď, budeme psát dopis pro Helenu na Slovensko.“ 
No, většinou mi to říkala romsky, protože tak dobře česky neuměla. Vždy se u toho 
tvářila velmi významně. Myslím, že už při diktování dopisu počítala korunky. A tak 
jsem psala, co mi babička diktovala: 

Milá Heleno. 
Píšu ti já, Haňa. Posílám ti balík. Prodej tu zelenou sukni za 5 korun, ten černý svetr 

za 10 korun a to povlečení za 25 korun. Posílám ti krásné věci, tak to pěkně rozprodej 
a pošli mi za celý balík 320 Kčs. 

Pozdravuj bratra a pošli mi peníze do patnáctého tohoto měsíce.

Stručný dopis, který měl babičce vydělat peníze, se potom zasunul do balíku a ten 
babička s jiskrou v oku poctivě převázala. A počtem balíků se její radost stupňovala. 
Byly časy, kdy jsme jich posílaly každý měsíc třeba pět. Babička byla zkrátka pod-
nikatelka každým coulem. Koupila mi dokonce speciální fix na nadepisování adres 
a později také brožurku s poštovními směrovacími čísly, kterou stále mám. To smě-
rovací číslo do naší osady na Slovensku si pamatuji dodnes. 

Fajnovější věci babička ještě vybírala a posílala mé tetě. Utržené penízky za balíky 
poctivě schovávala, a když usoudila, že už jich je dost, povolala telefonní výzvou 
mého strýce a tetu, aby jim je s pýchou předala. Taková telefonní výzva byla v té 
době vrcholem komunikace. Babička šla na poštu a objednala si hovor s tetou na 
Slovensku nebo se synem či snachou, kteří bydleli v Bruntále. Dostali telegram, ve 
kterém byl napsaný čas, kdy se mají na poštu dostavit. Spojovatelka je potom vyzva-
la, aby šli do kabinky, kam jim hovor přepojila.
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Babička se na takovou telefonickou výzvu připravovala už od rána. Dokola si pro 
sebe opakovala, co všechno jim řekne, na co nesmí zapomenout. Výzva byla pro ba-
bičku něco jako technický zázrak a ráda si na něj na poště klidně tři čtyři hodinky 
počkala. Domluveným časem se moc neřídila, a tak jsme většinou na poště strávily 
celé odpoledne. 

Nevím, jestli spojení zcela důvěřovala, protože do telefonu vždy křičela tak hlasitě, 
že by ji slyšeli možná i bez spojení. Pracovnice pošty už dopředu upozorňovaly ostat-
ní zákazníky, že paní bude telefonovat, a odkazovaly je ke vzdálenějším přepážkám, 
protože i zvukotěsné telefonní kabinky byly pro babičku slabé. 

Vidět ji nebylo, ale zato slyšet ano. Běda, když nebyla s něčím spokojená! Potom se 
kabinka opravdu třásla. Lidé tak na poště mohli často slyšet její monolog, protože 
druhou stranu ke slovu moc nepouštěla. Asi si myslela: „Já to platím, tak taky budu 
mluvit!“

Po telefonu řešila především právě prodej věcí z balíků. Jakmile jí peníze nepřišly 
včas, okamžitě si objednávala telefonní výzvu. Z kabinky byly v takovém případě 
pro nezasvěcené slyšet i podivné věci, jako třeba: „Sluchaj tu. Posílám bratovi sveter 
a tebe tu čarnú sukňu. A te ostatne veci všetki predaj a pošli mi koruny. Ja budzem 
čakac do petnacteho.“

Jednou jsem u výzvy byla na druhé straně, u tety v Bruntále. Babička s ní chtěla te-
lefonovat a já jsem tam byla právě na návštěvě. Myslela jsem si, že když je teta mladá, 
nestrávíme snad na poště celé odpoledne. Ale spletla jsem se. Teta, protože babičku 
znala, chtěla být na poště včas. Hned po obědě jsme tedy opět seděly před kabinkou 
a čekaly na babiččinu výzvu. 

Při nedávné návštěvě tety jsme si právě na tyto telefonní výzvy a posílání balíků 
obě vzpomněly a litovaly jsme, že babička už dlouho není mezi námi. Věřím, že by 
dnes obchodovala přes internet! 

Zajda
Babička často přepravovala věci v plachtě na zádech, jednalo se o jakýkoliv velký 

pevný kus látky. Pokud byl barevný, byla to takzvaná romská zajda.
Jezdily jsme na návštěvu k mému strýci a takové cesty se bez zajdy nikdy neobešly. 

Babička poctivě schraňovala všechno, co považovala pro strýcovu rodinu za potřeb-
né. Před odjezdem na zem rozprostřela zajdu, vše do ní naskládala, pevně svázala 
dva protilehlé konce a bylo hotovo. Posvátně pak kolem toho rance chodila. 

Čím větší zajda byla, tím byla babička spokojenější. Tašku mívala jen na klíče. Měla 
takovou lehkou silonovou, kam je vložila a ucha tašky zavázala na uzel. Peníze nosila 
svázané v cípu plachty, švihem si ji hodila na záda, přes ramena si přetáhla dva cípy, 
na prsou je pevně stáhla a mohly jsme vyrazit. Do vlaku babička nastupovala s ob-
rovskou zajdou na zádech a vždy si tím vysloužila obdiv spolucestujících. 

Často bylo i pro mě překvapením, co všechno se v ranci našlo. Pamatuji si na po-
tměšilou radost babičky, když řekla tetě, své snaše, aby zajdu rozvázala a vyndala 
puntíkované šaty, které jí přivezla. Teta zahlédla mezi všemi těmi věcmi látku s pun-
tíky a už se nemohla dočkat. Vždycky si takové přála. Pomaličku je vytahovala, když 
vtom z nich vypadl skládací gumový had, který vypadal jako živý. Teta se strašně 
lekla a babička měla škodolibou radost. „Neboj, to je jen hračka pro děti,“ utěšovala 
ji, ale teta už se k ranci nechtěla ani přiblížit. 

Babička tedy začala sama kus po kuse vytahovat a tetě předávat s patřičným ko-
mentářem: „To je pro Jozífka, toto je pro Bangeho, tohle pro Buchtu.“ Teta měla osm 
dětí, a tak dalo babičce dost práce sehnat pro každého něco. Babička většinu věcí 
dostávala od lidí v našem městě, někdy našla něco u popelnic, jindy čenžovala s man-
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želkami ruských oficírů. Po oblečení přicházely na řadu potraviny. Babička vozila 
strýci konzervy ze zásob z ruských vojenských skladů, výbornou šunku, rybičky, 
vepřové a hovězí maso, těstoviny, cukr a podobné lahůdky. Nakonec plachetku ob-
řadně složila a uklidila ji ke klíčům do tašky. Stále ji nosila u sebe. 

Častokrát při svých pochůzkách městem narazila na něco, co by se někomu z rodi-
ny mohlo hodit, a v takových chvílích se pak zajda hodila. 

Jednou mě v ní dokonce odnesla na pohotovost. 
Bylo mi tehdy osm let a měla jsem zřejmě horečku. Teploměr jsme doma nikdy 

neměli, ale babička usoudila, že mám dost vysokou teplotu, a tak rozprostřela na 
postel látku, dala na ni polštář, položila mě na něj, zabalila mě a naložila si mě na 
záda. Bydleli jsme nedaleko nemocnice, ale i tak podala neuvěřitelný výkon.

Když mi jednou babička přinesla v zajdě věci do nemocnice, mysleli si pacienti, že 
mi snad nese televizi. 

Měla jsem tenkrát žloutenku a ležela jsem s nařízenou dietou na infekčním oddě-
lení. Z celé donášky mi předali jen sáček mandarinek a babička, chudák, musela celý 
ranec nést zpátky domů. 

Kozačky
Babička byla sice malého vzrůstu, zato měla silný hlas. Když dávala najevo nespo-

kojenost, těžko se dalo její „Jáj! Jůj! Ííí! Joj!“ přeslechnout. Dodnes jsem přesvědčená, 
že intonace hlasu u Romů vyjadřuje víc než slova. V tom babiččině kvílení proto bylo 
tolik životních postojů, názorů a myšlenek, že nemusela žádná slova připojovat. 

Její hlasový repertoár znali snad všichni sousedé v naší ulici. Babička své emoce 
nikdy neskrývala, klidně si chodila po městě a nadávala na to, co ji právě zlobilo. 
A tak se stávalo, že šla domů a krásně zpívala, jindy klela jen tak pod vousy, někdy 
nadávala, zastavovala kolemjdoucí a hlasitě si jim třeba stěžovala: „Pani, tak já cho-
dim do roboty, starám se o holku, ten můj žebrák mi peníze nedává, a když chci, 
aby mi vybavili školku pro naši Evičku, tak nemaj čas! Bo to je samé Jarmilko sem, 
Jaruško tam, ale já jsem jim dala! ‚Jaj, tak vy nemáte čas?! Tak mi zavolajte vašeho 
vedoucího, já mu povim, jak si tady pijete kávičky, lakujete nehtíky, a na mě, starú 
urobenú, nemáte čas?!‘ To sce mala vidzec, jak se okamžitě kolem mě točila ta fiflena 
jedna. Najednou hovorila: ‚Dobře paní, já tam hned ráno zavolám!‘ “

Na reakci babička nečekala a pokračovala v cestě domů. Ještě ve vedlejší ulici ji 
mohli kolemjdoucí slyšet, jak bojovně vykřikuje: „Já ci dám, že nemáš čas! Já stará 
urobená žena, a ty, jáj, fifleno! Co si ty myslíš, mě budeš ty vyhazovat?“ Než došla 
domů, tak si uvědomila, že vlastně vyhrála, a její zlost se pomaličku změnila v jemné 
notování. Dovnitř už potom vcházela s úsměvem od ucha k uchu a broukala si svou 
oblíbenou Natarki natarki, košarikom natarki. Když dozpívala, uzavřela celý incident 
slovy: „Já jí dám!“

Všude na úřadech měli babičku za polovičního blázna. Psát ani číst neuměla, a když 
na ni promluvili spisovnou úřední češtinou, vůbec jim nerozuměla. Docházelo tak 
často k nedorozuměním, která babička neuměla řešit. Na její časté otázky v podobě 
„Čo mluvíte?“ zase neuměli odpovídat úředníci.

V jednu dobu národní výbor přispíval důchodcům na koupi zimní obuvi. Babička 
už tenkrát v důchodu byla a nějaká sousedka jí o příspěvku řekla.

V takových okamžicích přicházel na řadu hřebínek na vši. Babička zatopila v kam-
nech, posadila se vedle na židličku a rozpletla si své krátké slabé copánky, které 
měla propletené barevnou tkanicí. Ač jsme nikdy doma vši neměli, jala si je vyče-
sávat. Dělávala to ve chvílích starostí, smutku, před důležitým jednáním a někdy 
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jen proto, aby ten rituál nezapomněla. Broukala si něco pro sebe a po chvíli hlasitě 
přednášela svou připravenou řeč pro úřednici na národním výboru: „No, tak já jsem 
přišla, abyste mi dali na topánki, bo nemám v čem chodit. Tej mojej šušede ste dali, 
tak já chcem taky.“ A sama si taky odpovídala. „Jaj, jak mi nedá na te boty, tak jej tam 
rozbijem kanceláriu!“

Druhý den se babička vydala na úřad. Úřednice jí řekla, že na příspěvek nárok má, 
že si má koupit boty a přinést pokladní lístek. Babička byla spokojená, ale protože 
byla skrblík, přemýšlela, jak to udělat, aby si boty nemusela kupovat a příspěvek 
přesto dostala. „Však na co mi topánki. Šak mám ještě tote dobré.“

Když jsem babičku slyšela, chytla jsem se příležitosti. Bylo mi tenkrát asi jedenáct 
let a viděla jsem v obchodě nádherné kozačky. Byly slaboučké, na šněrování, s ma-
lým podpatkem. Samozřejmě vůbec nebyly pro dítě, ale mně se strašně líbily. Prosila 
jsem babičku, ať mi je koupí, když ona boty nepotřebuje. Nejdřív nic neříkala, ale 
potom si asi uvědomila, že to není špatný nápad, když ušetří na botách pro mě, které 
stejně nemám. Vyrazily jsme tedy do obchodu.

Babička zamířila přímo k regálu s tuleňkama, botama s kožešinou a gumovou 
podrážkou. Samozřejmě popadla ty, co byly alespoň o dvě čísla větší, aby mi dlouho 
vydržely. „Ííí, Evičko, to ti bude teplo!“

V tu ránu jsem se rozbrečela, že je nechci, že chci kozačky, které jsou ve výloze, že 
si tuleňky zkoušet nebudu a že je babička zlá, když mi nechce ty kozačky koupit. Její 
argumenty, že jsou pro dospělé, slabé, budou se mi smekat a zmrznu v nich, jsem 
neposlouchala a jen jsem se na ni vyčítavě dívala.

Po chvíli, kdy jsem pořád usedavě plakala, se šla babička rezignovaně zeptat na 
cenu. Vrátila se v naprostém šoku. Tuleňky stály 160 korun a kozačky 699. Byly to 
nejdražší boty v obchodě. Pro babičku to byla cena jako za luxusní automobil. Nikdy 
si nic drahého nekoupila, a když měla koupit něco mně, tak jen to nejnutnější a nej-
levnější. Tak vysokou částku ještě nikdy neutratila. Chudák, jen tak stála a kroutila 
hlavou. Nakonec si uvědomila, že boty stejně zaplatí národní výbor, a slavnostně 
jsme si kozačky nakonec nesly domů.

Babička pečlivě uschovala pokladní doklad a já jsem si nazula boty a chodila v nich 
po pokoji. Za chvíli jsem oznámila, že půjdu sáňkovat. Samozřejmě v nových botách. 
Babička kroutila hlavou, ale pustila mě. Přesně jak tvrdila, boty klouzaly, byla mi 
v nich zima, ale ta paráda!

Párkrát jsem sjela kopec, když vtom vidím na sněhu červené rýhy od brzdění. Když 
jsem se podívala na moje krásné nové kozačky, začala jsem zděšeně kvílet podobně 
jako babička. Na zadní straně se celé oloupaly a pod černou barvou vylezly červené 
odřeniny. Boty byly naprosto zničené. Celá zoufalá jsem se došourala domů, boty 
zastrčila na chodbě do kouta, aby je babička neviděla, a tajně jsem celý večer fňukala.

To jsem ještě netušila, co bude následovat druhý den. Babička vzala slavnostně do-
klad o zaplacení a šla ho předložit úřednici. Paní na ni byla milá. S úsměvem jí dala 
stvrzenku, aby si na pokladně vyzvedla příspěvek do výše 200 korun.

Babička se samozřejmě s úřednicí začala hádat.
„Tak vy jste mi povedzela, že mi dáte na boty, a teď mi dáváte dvě sta korun?“
„Ale my jsme vám říkali, že je to jen příspěvek!“
„Šak ja znám, a já jsem koupila boty za 699 korun, čo mám teraz robit?“
„No, to se nedá nic dělat, my vám víc zaplatit nemůžeme.“
„Jaj! Tak já jsem zaplatila tolik korun, však já jsem chudá! Joj, co budu dělat?“
Babička odcházela z úřadu s náležitým nářkem. Doma celou věc s patřičným jajká-

ním dopodrobna popisovala. Pak zmizela na chodbu a vrátila se s kozačkami v ruce. 
Najednou spatřila tu hrůzu, kterou se mi s nimi podařilo udělat za jediný den. V té 
chvíli bylo její kvílení k neutišení.
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Po pár dnech, kdy jsem v odřených, zničených kozačkách mrzla a klouzala, mi 
babička šla koupit ty tolik nenáviděné tuleňky, samozřejmě o dvě čísla větší. Kozač-
ky se nějaký čas povalovaly na naší chodbě a nakonec je babička hodila s patřičnou 
kletbou do kamen.

Mire Kedvešne
Eva Danišová

Mire papus vičinenas Barovčak. E baba les nekbuter vičinelas „kuduš the kurev-
ňikos“. Has len pharo dživipen, avka sar savore Romen. Jekhvar kajso, jekhvar ajso.

Kamav te phenel, hoj le papus igen kamavas, bo man la babaha ľikerde avri.
Sar uľiľom, ta na has o papus khere, bo ačhiľa andre Opava. Bešenas odoj, aľe miri 

baba lestar denašľa het. But pen duj džene halasinde, joj bešľa pre mašina the avľa 
andro foros Česká Třebová. Miri daj has manca imar phari, the tiž laha gejľa. Paľis 
uľiľom, ľikerenas man jon duj džeňa, no o papus pes dodžanľa, kaj hine, ta avľa pal e 
baba. Mange akor has vaj duj čhon. E baba mange kada sa vakerelas.

Jekhvar raťi o papus avľa, durkinelas pre blaka, vičinelas: „Haňo, sal adaj, oda me, 
o Janoš!“

Akana šunel te rovel cikne čhavores, phenelas peske: „Ta so oda?“
E baba les mukhľa andre, aľe duma leha na delas. Has pre leste but rušľi, bo akor 

Opavate lake o papus čorďa varesave love, oda sar te la murdarďahas, bo joj has bari 
gazdiňa, džanelas ňisostar te kerel love. Čori, šoha ňigda pal ole lovore na chaľa, ča 
len ginelas upre, garuvelas, the sar kampelas mire bačiske, mira dakere phraleske, ta 
ľidžalas leske. E baba ňikas pro svetos na kamelas avka sar les. O dživipen vaš leske 
delas. Na has la buter čhave, ča miri daj th’o bačis.

Ta o papus avľa andre the phučel latar: „Ta so, Haňo, kaskero čhavoro?“
E baba duma na delas. O papus duminelas, hoj som lakeri. Hoj hin la avre murše-

ha čhavoro. Na džanelas, hoj miri daj has manca phari. Akor mek e baba na has but 
phuri, has lake vaj tranda the ochto berš.

O papus imar na džanelas, so te kerel. Na kajsi choľi chalas. Chudľa lake te rakinel. 
Ušťiľa upre, hoj la marela, chudľa la te koškerel: „Ta tu lubňije, sukrovica the moro-
vica tuke te marel pro nakh, mandar denašľal, avre muršeha tut presuťal, akana hin 
tut kadaj cikno čhavoro, imar me tut murdarav! Phen, kastar hin tut kada čhavoro, 
džav, murdarav the les!“

Miri baba has cikňori, ajso štumprľikos, aľe na delas pes leske. Asalas tel o nakh, aľe 
imar daralas lestar, bo miro papus has baro beng, sar chalas choľi. Ta e baba leske phe-
nel: „Barovčakona, ta so diliňaľos avri, sem oda la Julkakeri čhajori. Vičinas la Evička.“

O papus mek buter chudľa te rušel, bo na džanelas, hoj miri daj phari. Phenel la ba-
bake: „U kaj e Julka, te oda lakeri čhajori? Sar oda, hoj nane paš late? O benga tumen 
mi len, so tumen duj džeňa pratinen!“ E baba na džanelas, so leske te phenel, bo miri 
daj gejľa akor pre zabava. „Maj avela,“ phenďa leske.

Ta užarenas so duj džene mira da. Kampľa či na kampľa, miri daj na avelas pale. 
O papus imar la babake na paťalas. Pale pes laha halasinelas, košelas, rakinelas lake. 
Phenelas peske, hoj miri daj man kavka na mukhľahas. E daj pal mande na daralas, 
bo imar ciknorestar man e baba vaš ňič pro svetos na delas. Sar has e daj phari, ta 
lake e baba cinelas cukrici, torti the phenelas lake: „Oda na cinav tuke, aľe la čhajo-
rake andro per.“ La da e baba but na kamelas, bo has čhiďi pro papus. Čačes, joj imar 
džanelas, hoj me oda avava. Imar andro per man vičinelas Evička.

O papus phirelas upre tele pal o kher, koškerelas so duj džeňen, la baba the mira 
da, bo na džanelas, kaj hin o čačipen. Daralas pal e baba, bo la kamelas. Daralas pal 
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late, thovavlas la avre muršenca, aľe les korkores has ajci lubňa, kaj zijand te vakerel. 
Has les trin romňija. Jekh mek anglal e baba, paľis mek aver, sar leha e baba imar na 
dživelas. Pro phuripen mek dživelas terňa džuvľijaha the čhavoro les laha has. Miro 
papus has baro špekulantos, aľe šukar murš, sar hercos. Džanelas te genel the te 
irinel, oda has akor maškar o Roma baro čudos. Sako les rado dikhelas, ča miri baba 
na! Sar pal leste vakerelas, ta les ča košelas. Varekana kamukeri, varekana čačes.

O papus pes chudľa pale la babaha te halasinel, the lake pekľa vaj trin pal o muj, pal 
o šero. Miri somnakuňi baba čori ča bešelas the rovelas. Imar na džanelas, so leske te 
phenel. Na kamelas vika andro kher, bo somas cikňori. Kavka pen odoj halasinenas, 
kim na avľa miri daj. 

Sar avľa andro kher, ta o papus latar phučelas, sar oda, hoj hin la čhavoro, soske 
leske na phenďa, kada the koda. E daj leske sa phenďa, tiž lestar daralas, bo o papus 
pes Opavate marďa le Romenca, ola fameľijatar, khatar has miro dad. Na kamelas, 
hoj miri daj leha te dživel. E daj les mangelas, te pre late na rušel: „Dado, me tutar 
daravas, bo na kamehas les, daravas, hoj man čhiveha andal o kher avri, ta našťi tuke 
phenďom. Akana imar man hin čhajori, ta av, dikh pre late, savi šukar, sar amenge 
barol.“ Sar kada o papus šunďa, chudľa te rovel, iľa man pro vasta, čumidelas man, 
minďar man kamelas.

Paľis avka dopejľa, hoj ačhiľom paš lende, the e daj amenca imar na has.
Na džanav, ko lendar duje dženendar man buter kamelas, či e baba abo o papus, 

bo so duj džene manca kerenas baro baripen. Šoha ňigda mange na phende jekh na-
lačho lavoro, avka man kamenas, hoj mek akana som olestar džiďi. Pregejľa imar but 
paňi, sar dživav, jon imar so duj, čore, mule, aľe andre miro jilo dživen the den man 
zor. Te phandav o jakha, šunav le papus, sar bašavel pre lavuta, dikhav les, sar kerel 
o kašta, sar kerel o pherasa, šunav les duma te del.

Sar daranďiľom le papustar 
Sar cikňi čhajori dživavas paš e baba the o papus. Igen mištes pal mande bajinenas. 

Moneki man kamenas the kerenas predal mande savoro, so džanenas.
Varekana oda has the pherasuno, bo e baba le papuha na dživelas mištes, halasi-

nenas pen duj džene. Le papus has invalidno duchodos, the mek chudelas o love vaš 
oda, hoj andro mariben has paš o partizana. O papus mek phirelas pal o gava the 
cinkerelas le manušendar avri o cipa pal o džvirini. Has maškar o manuša the tiž 
phenelas le manušenge, kas hin save džvirini, te vareko kamelas te cinel či gurumňa, 
grajes, abo aver džviros. The te len kamenas te primukhel paš pende. Na kampelas 
leske te phirel andre buťi the e baba zorales kerelas paš o pozemne stavbi, rakinelas 
leske, hoj ňič na kerel, ča phirel upre tele. Sar o papus dživelas, na has la babake pre 
dzeka, bo sar les has love, ta has baro raj, no e baba has pro love sar beng, kim diňa 
jekh koruna, ta duj ďives pal oda duminelas. 

Ačhelas pes, sar le papus na has o love, ta les na kamelas te del pro duhanos, vare-
kana les košelas the vaš o chaben, the kerelas leske pre choľi. Narokom džalas andro 
foros the cinelas mange calo čokoladovo bokeľi. 

Paľis užarelas, sar avela o papus khere, the thovelas man te bešel paš leste the čhu-
relas mange e bokeľi, nukinelas man te chav. Mange pre goďi na avelas ňič, bešavas, 
chavas, bo na džanavas, hoj e baba le papus košľa, te leske kirňol o vast, te chala. 
O papus ča asalas, the sar les has love, ta džalas andro foros jov, the cinďa mange 
oda, so e baba rado chalas. Me na džanavas, hoj pen halasinen, na achaľuvavas oles-
ke. Perdal mande oda has baro ďives, bo na has amen sako ďives ajse lačhe chabena.

Sar kampelas vareso mange, ta akor pen šoha na halasinenas, bisterde pre savoro 
nalačho. So duje dženen igen kamavas, aľe o papus has perdal mande ajso moderno, 
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džanelas te genel the somas leha rado. Jov anelas khere nevipena. Či oda has gramo-
fonos the o kale vinilova platňi, kaj has o paramisa, či ajsi lampica ciknore čitrenca, 
so bonďaľolas sar labolas, ada bi e baba šoha andro kher na kamelas. Pre aver sera 
e baba has tradično. Joj chudelas te del duma, sar has avri šišitno, vakerelas o para-
misa, daravelas amen the ajse veci. Sar delas duma, ta manuš latar daralas, bo has 
igen sugestivno. The me buterval dikhľom, hoj džanelas, so pes ačhela, imar anglal.

Nekbuter ajse dumi delas e baba, sar avelas e rat. Jekhvar, sar mange has efta, abo 
ochto berš, man e baba vičinďa kija peste. Pašľolas pro haďos, thoďa man šukares 
paš peste. Imar na leperav, či vareso kerďom, aľe e baba mange vakerelas pal oda, 
so hin le čhavorenca, so khere na šunen. Phenelas, hoj dikhľa ajse muršes, savo ajse 
čhavoren kidel andro gono, the ľidžal len het. Chudľa te vakerel, sar dičhol avri, hoj 
les hin baro gono, pro phiko les hin tover, the sar les manuš dikhel, ta maj džanel, 
hoj oda hin nalačho manuš.

Me pašľuvavas paš e baba the but daravas. Avri has imar o jesos, rat, the mange 
imar but na kampelas, kaj te rovav. Lakere lava, te na kerav ňič, kaj man oda manuš 
te na ľidžal het, mange ačhelas andre goďi. Paľis šunďom vareso andre kuchňa, the 
andro vudar avľa ajso manuš, pal savo mange e baba vakerelas. O papus has andre 
kuchňa, the šunelas la baba, ta kamelas tiž vareso te sikhavel. Iľa gruľi, čhinďa sano 
koter, kerďa andre o cheva pro danda the thoďa andro muj. Pro muj čhiďa o jaro, pro 
šero peske cirdľa chevalo gonoro, so has andre o gruľi, urďa baro gerekos, andro vast 
o tover, the avľa andre. 

Duminav, hoj e baba daranďiľa avka sar me. Me avka daravas, hoj chudľom histeri-
ja. E baba le papuha na džanenas, so manca te keren, ta vičinde paš mande le dokto-
ris. O doktoris man diňa varesavi inekcija, hoj te zasovav. E baba pes paľis le papuha 
vaš oda halasinelas, the but ďives mange vakerelas ča šukar paramisa. Sar čeporo 
bariľom avri, ta pale mange vakerelas pal o mule, the aver čudne paramisa.

Ľimaľi čhajori sar rakľori 
Načirla mange leperavas, sar džavas andre škola. Akor dživavas mira babaha, bo 

joj man ciknorestar ľikerelas avri. Phirelas čori andre buťi pre stavba, kerelas paš 
ajso podňikos, hoj phirenas andro but fora the budinenas bare betonove kvadrendar 
o khera. E baba paľis pal o murara pratinelas o blaki, o vudara, e phuv, o gangi. Has 
la čora phari buťi.

Sar mange kampelas te džal peršo ďives andre škola, ta joj kerelas le podňikoha an-
dre aver foros. Našťi manca džalas pre ochto ori andre škola, ta phenel mange e baba: 
„Evičko, imar sal bari čhajori. Tosara tut ľidžava angle škola, užareha tuke, sar phun-
dravena e škola, the paľis džaha andre, the phučeha, kaj tuke kampel te džal, he?“

Sar man e baba uštavelas upre, dikhav, hoj avri mek šišitno. Has pandž ori tosara. La 
babake kampelas te džal pre mašina, ta so manca šaj kerelas. Urďa pre mande cepla-
ka, ajse, so has dži upre tel e meň the phandelas pes pro duj gombički pre sako sera 
the žebi man upre has. Has bares šukar. Na has pre mande urďi vizitka, aľe flanelovo 
gad sar pro muršoro. E baba pre ma kamibnaha dikhelas: „Joj, miri somnakuňi, tu sal 
šukarori.“ Ta man šunelas, hoj som šukar sar rakľora. Samas čore, na has man šoha 
ňič nevo, ča oda, so amen vareko delas. La baba has mek ajso paradno štilos, hoj pre 
mande urelas, so lake avelas tel o vast. Lake has jekh, ča hoj te man nane šil, abo te 
man hin vareso pro šero, či radiovka abo khosno, oda has jekh.

Paľis andre žeba mange thoďa o maro le žiroha, phenďa: „Dža Devleha, mri čhajori,“ 
u man mukhľa te bešel pro gangi angle škola the siďarelas pre mašina. Avri has šil, 
ta na pregejľa aňi deš minuti, imar mange čuľanas le nakhestar o ľima. Na has man 
soha o nakh te khosel, ta so šaj keravas, khosavas o nakh andro gad. Ta sar bešavas 
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korkori pro ola gangi, has šil, šišitno, chudľom odoj te rovel. Paľis mek bareder ľima 
mange čuľanas, o nakh sar gruľi, bešavas ta bešavas.

Sar chudle te phirel o čhavore le dajenca the le dadenca andre škola, ta ča dikhenas 
pre mande. Ľimaľi čhajori andro ceplaka. Varesave daja man prindžarenas, bo phira-
vas lengere čhavorenca andre školka, ta man ile andre škola. Phende mange, kaj te 
džav, the imar oda has feder.

Paľis avľa varesavi učiteľka the phenďa savorenge, te džan andre ťelocvičňa, hoj 
odoj vakerela o rjaďiteľis. Me gejľom lenca, the odoj amenge phenenas, so amenge 
kampel andre škola, so amenge te cinen khere. 

Somas cikňi, aľe mištes džanavas, hoj mange e baba kada šoha na cinela. Ta mange 
has pharo, hoj man oda na ela. Sako odoj mek kerelas baripen peskere čhavorenca, 
u me maškar lende somas sar nekčoreder ľimaľi čhajori. Ta savorestar pale chudľom 
te rovel.

Androda dikľom, hoj paš mande terďol varesavo učo manuš, hazdľom o jakha the 
dikhľom mire papus. Ča pre mande čhiďa la jakhaha the imar džanavas, hoj ela miš-
tes. O papus man chudľa vastestar the zorales man ľikerelas. Jov amenca akor na 
dživelas, aľe pre ada baro ďives man kamelas te dikhel, ta avľa pal mande.

Paľis manca gejľa andro foros the savoro, so mange kampelas andre škola, mange 
cinďa. Mek manca gejľa te cinel parne štremfľi the rokľica. The paľis čačes somas sar 
rakľori. Oda has miro baro peršo ďives andre škola. Mek mange leperav, hoj e baba 
sar dikhľa, so mange o papus cinďa, ta mek gejľa the paš oja rokľica mange cinďa 
o trampki, hoj te avel te dikhel lakero štilos.

O balika
Miri baba has buťakeri romňi. Sako tosara lelas e koča u džalas andro rajonos. 

Avlas pale khatar o dilos, the sig tavelas varesavo chaben. Pal o dilos pale džalas la 
kočaha het. Pro dilos kerelas ča gruľi purumaha abo zumin gruľenca podmarďi thu-
deha, bo siďarelas. Sako ďives anelas pherďi koča. 

Andro foros la sako prindžarelas, ta sako, ko kamelas vareso purano te čhivel 
avri, ta vičinelas la baba. Savoro lelas u but lenge paľikerelas. Vaš varekaske oda has 
haraburďi, aľe e baba sar dikhelas, so čhiven avri, ta imar rachinelas keci love upre 
kerela avri. Buterval latar šunavas: „Adaďives džav ke jekh rajkaňi džuvľi, dela man 
varesave renti.“ Aver ďives oda has o hrački či o lepedi pro haďos. 

Sar avelas e Karačoňa abo e Patraďi ta e baba na birinelas te phirel pal o gadžija. 
Ňič olestar so la denas lake na kampelas, aľe džanelas mištes, so lenca kerela. Pre 
gadžengero pratišagos e baba kerďa o chulajipen. O džuvľija lake denas savoro avri 
rajbindo, bigľimen, ta e baba upre ča dikhľa u thoďa savoro andro balikos. Paľis vi-
činelas man. Oda has perdal late igen angluno, bo na džanelas te irinel či te ginel. 
„Evičko, av kadaj, irinaha o ľil la Helenake khere pre Slovensko.“ Na phenelas mange 
kavka šukares gadžikanes, bo na vekerelas mišto, phenelas mange romanes. Dikhe-
las pre mande sar te somas inžinirka, bo džanav te irinel. Duminav, hoj sar phenelas 
mange o ľil, ta imar džanelas, hoj chudela o love. Ta irinavas, so mange e baba phe-
nelas:

Miri Heleno, 
Irinav tuke me, e Haňa. Bičhavav tuke o balikos. Biken oja žeľeno rokľa vaš o pandž 

koruni, oda kalo svedros vaš deš koruni th’o lepedi pro haďos vaš bišthepandž koruni. 
Bičhavav tuke but šukar renti, ta šukares biken the bičhav mange vaš o balikos trin šel 
the biš koruni. 
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Pozdravin le phrales the bičhav mange o love andro dešupandžto ďives andre kada 
čhon. 

Charno ľil, savo kerďa la babake avri o love, thovahas andro balikos u e baba bali-
kos la jagaha andro jakha šukares phandľa la doraha. Te has buter balika, lakeri loš 
barolas. Darekana bičhavahas the pandž balika andro čhon. E baba has bari kšeftar-
ka, pre savi na has. Cinďa mange špecialno fiksos pro atresis the paľis mek brožurka, 
kaj has irimen poštovna numera, save kampelas te irinel paš o gava. Andre amaro 
romano gav pre Slovensko džanav oda poštovno numeris the akana. 

Feder veci e baba mek kidelas avri the bičhavelas mira bibake. O lovore vaš o ba-
lika garuvelas, the sar duminďa, hoj imar hin dosta, vičinelas le bačis la bibaha, kaj 
len lenge bare baripnaha te del. Vičinelas lenge pre pošta telefoňicko vizvaha. Ajsi 
telefoňicko vizva oda has akor vareso ekstra. E baba džalas pre pošta u telegramoha 
vičinelas la biba pal e Slovensko pre pošta, abo le bačis la boraha, save bešenas Brun-
taliste. Chudle o telegramos, kaj has irimen, kana te džan pre pošta andro foros. 
Paľis džanas andre kabina, kaj has o telefonos. 

E baba imar tosarastar pre vizva užarelas. Pale the pale peske phenelas, so lenge 
phenela, pre soste te na bisterel. Perdal late oda has baro technicko čudos, pre savo 
peske rado trin, štar ori užarelas. Joj pro ori but na dikhelas, ta samas odoj sig pal 
o dilos the užarahas ta užarahas.

Na džanav, či paťalas, hoj la andro telefonos šunen, bo avka zorales vičinelas, hoj 
la šaj šunde the bijal o technicko čudos. E gadži pre pošta imar anglal savore manu-
šen bičhavelas dureder, phenelas lenge, hoj e baba vičinela. O kabini has kerde avka, 
kaj te ňiko na šunel so phenel, aľe perdal e baba oda has čepo, bo la šunenas savore 
manuša dži avri. 

Te dikhel la na has, aľe šunelas la sako. Te lake na has vareso pre dzeka, ta paľis e 
kabina izdralas. O gadže pre pošta šaj mišto šunenas lakero monologos, bo aver sera 
na has kana te del duma. E baba peske phenelas: „Me poťinav, ta me dav duma!“

Nekbuter vičinelas vaš o balika pre Slovensko. Sar lake na bičhaďa e bibi o love 
avka, sar kamelas joj, maj džalas te del e vizva. La kabinatar paľis šunenas o manuša 
lava, so lenge na achaľonas: „Šun kadaj. Bičhavav le phraleske o svedros the tuke e 
kaľi rokľa. Ola aver renti biken the bičhav mange o love. Užarava dži dešupandžto 
ďives kada čhon.“

Jekhvar somas paš e vizva pre aver sera, andro Bruntalis. E baba kamelas te vičinel 
la bibake u me odoj somas pro prazdňini. Duminavas, hoj te e bibi hiňi terňi, ta na 
bešaha calo ďives pre pošta. Bešahas. E bibi, prindžarelas la baba, ta kamelas pre 
pošta te avel avka, sar e baba kamel. Maj pal o dilos bešahas paš e kabina u užarahas, 
sar e baba vičinela. 

Sar somas načirla pal e bibi, ta vakerahas pal e baba the leperahas o vizvi the o ba-
lika. Has amenge pharo, hoj e baba imar čirla nane maškar amende. Me paťav, hoj 
adaďives bi e baba bikenelas pro internetos! 

Zajda
E baba hordinelas savoro pro dumo andro pochtan. Savo pochtan lake avelas tel 

o vast u has zoralo the mek has farbasto, ta paľis oda has čači romaňi zajda. 
Phirahas ko bačis u bije zajda ajso drom šoha našťi džahas. E baba savoro, so arakhľa 

abo chudľa varekastar, garuvelas perdal o bačis the leskere čhavore. Sar kamelas pal 
lende te džal, thovelas e zajda pre phuv u rakinelas savoro andre. Paľis phandľa e 
zajda u phirlas pašal, sar te oda has somnakaj. 
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So bareder has e zajda, avka e baba lošanelas. E taška hordinelas e baba ča pro kleji. 
Has la ajsi saňori silonovo taška, odoj thoďa o kleji u kerďa upre gombos. O lovore 
phandelas andro agor pro khosno, jekhvar čhinďa le vastenca, u e zajda has lake pro 
dumo. Phandľa e zajda pro phike u šaj džahas. Andre mašina džalas la zajdaha pro 
dumo u sako lake džalas pal o drom, sar la dikhelas. 

Me korkori man čudaľinavas, so savoro andre zajda has. Leperav, sar e baba asalas 
tel o nakh, sar phenďa la bibake, oda has lakeri bori, hoj te phundravel e zajda u lel 
avri o viganos le jakhorenca, save lake e baba anďa. E bibi dikhľa o viganos le jak-
horenca u but lošanďiľa, bo ajso viganos igen kamelas. Polokes lelas avri o viganos, 
u kana lestar avri pejľa ajso sap, sar džido. E bibi avka daranďiľa u e baba asalas. „Ma 
dara, oda ča ajsi čačka,“ phenelas lake, aľe e bibi imar kije zajda na džalas.

E baba gejľa ke zajda u kidelas avri jekh pal aver, so anďa. „Oda le Josivkoske, kada 
vaš o Bango, kada vaš e Buchta.“ La biba has ochto čhavore u ta has la baba so te 
kerel, hoj te sakoneske vareso anel. But e baba chudelas le gadžendar andre amaro 
foros, abo len arakhelas paš o popelňici, u tiž kerelas bare kšefti oficirengere rusike 
romňijenca, save bešenas andre amaro foros. Sar kidľa avri e baba o renti, ta paľis 
chudľa te del o chaben. Anelas le bačiske o konzervi th’o proviantos khatar rusike 
skladi, igen lačhi šunka, o mačhe, balano the guruvano mas andro konzervi, o re-
zanki, cukros the aver lačho chaben. Pro agor e baba thoďa e zajda andre taška paš 
o kleji. 

Sar phirelas e baba pal amaro foros ta dikhelas vareso, so šaj varekaske khatar 
e fameľija kampel, ta lake e zajda furt kampelas.

Jekhvar man andre zajda ľigenďa ko doktoris. 
Has mange vaj ochto berš u has man bari horučka. Sar bari na džanav, bo teplome-

ris amen khere na has, aľe e baba duminelas, hoj imar kampel o doktoris. Thoďa e 
zajda pro haďos, thoďa upre e perňica, phandľa man u čhiďa peske e zajda pro dumo. 
Bešahas vaj deštheduj minuti le doktoristar, the avka has e baba zoraľi, hoj man odoj 
ľigenďa. 

Jekhvar, sar pal mande e baba la zajdaha avľa andre špitaľa, ta o gadže duminenas, 
hoj mange anel e televiza. 

Has man akor šargo nasvaľipen pro buke u somas pro infekčno kher the has man 
zoraľi dieta. Calo zajdatar man andre špitaľa dine ča jekh gonoro le mandarinkenca 
u čori baba ľidžalas e zajda pale khere. 

O čižmi
Miri baba has cikňori, aľe sar chudelas te kerel vika, ta manuša denašenas. Dumi-

nav, hoj e intonacija, savi den o Roma andro hangos, phenel buter sar o lava. Mištes 
džanav, so kamelas e baba te phenel akor, sar vičinelas „Jáj! Jůj! Ííí! Joj! Imar na kam-
pelas te phenel mek ča jekh lavoro. 

Andre amari uľica džanenas savore manuša, sar džanel te vičinel. E baba šoha na 
garuvelas o emociji, phirelas pal o foros upre tele u rakinelas pre oda, pre soste 
chalas choľi. Varekana, te la has lačhi dzeka, šukares giľavelas, aver ďives dudrinelas 
tel o nakh u varekana košelas sakoneske, ko džalas pal o drom, la vikaha phenelas: 
„Raňije, ta me phirav andre buťi, bajinav pal amari cikňi čhajori, oda miro kujdušis 
man love na del, u te kamav e školka vaš e cikňi, ta mange phenen, hoj len nane kana 
mange te irinel o papira! Bo oda hin ča Jarmilko kadaj, Jaruško odoj, aľe sikhaďom 
len. Phenďom lenge: ‚Ta tumen nane kana manca te vakerel! Duškom mange vičinen 
le šerales, maj leske phenava, sar pijen ča o kaveji, keren tumenge o naja u man, phu-
ra romňa, bičhaven het!’ Te dikhľanas, sar pašal mande chudľa te chuťkerel, fircimir-
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ka jekh. Maj phenďa: ‚Mištes, me odoj tosara vičinava pro telefonos, hoj te tumenge 
den e školka u la čhajora odoj šaj den.‘ “

Na užarelas, so phenela o manuš, so leske vakerelas u džalas peskere dromeha khe-
re. Mek andre aver uľica o manuša šaj šunenas, sar vičinkerel: „Me tut dava, te tut 
nane kana! Ta me phuri paťivaľi romňi u tu, jaj, fircimirko jekh, tu man čhives avri?“ 
Džikim avľa khere, ta la e choľi pregejľa, bo khelďa avri, ta imar polokes giľavelas 
u andro vudar avelas le asabnaha u giľavelas lakeri nekfeder giľori Natarki natarki, 
košarikom natarki. Sar preačhelas, ta mek pre lačhi dzeka phenďa: „Me la dava!“

Pro amti pre baba dikhenas sar pro dilino manuš, bo te ginel the te irinel na dža-
nelas, u te laha vakerenas uradňicko čechika dumaha, ta lenge na achaľolas. E baba 
na džanelas, so te kerel. Te lendar phučelas: „Čo mluvíte?“ ta o gadže na džanenas, so 
lake te phenel pale. 

Leperav, hoj o viboris delas le manušenge andro duchodos ajso prispevkos pro to-
panki. E baba akor imar has andro duchodos u varesavi gadži lake pal o prispevkos 
phenďa. 

Te kampelas te džal pro urados abo vareso ajso, peršo lelas e baba andro vast e 
kangľori pro džuva. E baba thoďa jag andre bov, bešľa pro cikno stolkocis, rozkerďa 
o balora, has la ajse sanore varkočici phandle farbasto doricaha. Šoha amen khere 
džuva na has, the avka e baba chanelas len avri. Kerelas oda akor, sar la has varesa-
vo pharipen, te kampelas vareso pro uradi u varekana ča vašoda, hoj te o ritualos 
na bisterel. Dudrinelas tel o nakh the paľis vakerelas zorale hangoha, so phenela la 
uradňičkake pro viboris: „Ta me avľom, te man den pro topanki, bo nane man so pro 
pindre te urel. La gadžake khatar amari uľica diňan, ta me kamav tiž.“ Korkori peske 
phenelas pale. „Jaj, sar man na dela, phagerav lake odoj e kancelarija!“

Tosara gejľa e baba pro viboris. E uradňička lake phenďa, hoj o prispevkos chudela, 
mi cinel o topanki the te anel o paragonos. E baba has rado, minďar chudľa te špe-
kulinel, sar te kerel, te lake o love ačhen u o topanki te na cinel. „Pre soste mange 
kamašľi. Sem kala mek lačhe.“

Sar šunďom la baba, maj kamavas topanki me. Has mange vaj dešujekh berš u di-
khľom andre sklepa igen šukar čižmi. Sanore, phandenas pen la doricaha dži upre, 
pro cikno štikľikos. Has čačipen, hoj ajse topanki na sas vaš o čhavore, aľe me len 
but kamavas. Mangavas la baba, te mange o čižmi cinel, te lake topanki na kampel. 
Angutnes na phenelas ňič, paľis lake avľa pre goďi, hoj man nane so pro pindre, ta na 
dela o love vaš mire. Gejle jekhetane andre sklepa. 

Sar avľam andre, e baba džal kijo regalos, kaj has avri thode o tuleňki (topanki pre 
save has morči u telal has ajsi zoraľi guma), u mek dikhelas pre ajse, so has bareder, 
hoj te len šaj urav the aver berš. „Ííí, Evičko, ala tut taťarena!“

Me chudľom te rovel, hoj o tuleňki na kamav, hoj kamav o čižmi, hoj o tuleňki na 
urava, rovavas, hoj hiňi e baba nalačhi, te mange na kamel te cinel o čižmi. Joj man-
ge phenelas, hoj o čižmi hine sane, šmikinava man andre, avla man andre šil, aľe na 
šunavas u ča pre late dikhavas rovľarde jakhenca. 

E baba gejľa te phučel, keci o čižmi mon u sar avľa pale, ta na paťalas. O tuleňki 
monas 160 u mire čižmi 699 koruni, aver topanki buter na monas. Vaš e baba oda 
has ajci love sar luksusno motoris. Joj na cinkerelas perdal peste ňič, the te kampe-
las vareso te cinel mange, ta ča oda, so molas čepo love u so mange čačes kampelas. 
Ajci love andre sklepa e baba šoha na mukhľa. Čori, ča odoj terďolas the bonďaľolas 
le šereha. Paľis phenďa, hoj o viboris o čizmi poťinela, ta len cinďam the ľidžahas len 
baripnaha khere. 

E baba mištes garuďa o paragonos u me urďom pro pindre o čižmi vaš phure-
der manuša u phiravas lenca pal o kher. Paľis phučľom la babatar, či šaj džav avri, 
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hoj džava pro saňki. Neve topankenca. E baba man but na kamelas te mukhel, aľe 
mukhľa man u me džavas le foroha u cirdavas o saňki. Avka sar e baba phenelas, 
o čižmi mange šmikinenas, has man andre šil, aľe keravas baripen!

Na džanav kecivar gejľom tele le heďoha, sar dikhľom pro jiv loľi farba odoj, kaj tho-
vavas o pindre, sar kamavas te terďol. Sar dikhľom pro čižmi chudľom te gravčinel 
sar miri baba. O čižmi has pre paluňi sera sa tele randle u tel e kaľi cipa has te dikhel 
loľi farba. O čižmi has mosarde u me šaj ča rovavas. Bije dzeka džavas khere, o čižmi 
čhiďom pre chodba, te na dikhel e baba, u počoral rovavas. 

Mek na džanavas, so avela tosara. E baba iľa o paragonos u gejľa pal e uradňička, te 
sikhavel, keci o topanki monas. E raňi laha delas šukares duma u diňa lake papiris, 
te džal andre pokladňa, kaj lake dena o prispevkos pro topanki. O prispevkos has 
200 koruni. 

E baba pes chudľa la uradňičkaha te halasinel. 
„Ta tumen mange phenďan, hoj man dena pro topanki, u akana man den duj šel 

koruni?“
„Amen tumenge phenahas, hoj oda hin prispevkos!“
„Sem me diňom vaš o čižmi 699 koruni, so akana kerava?“
„Našťi kerel ňič, amen tumenge buter našťi poťinas.“
„Jaj! Ta me poťinďom ajci love, sem me som čori! Joj, so kerava?“

Bara vikaha džalas e baba khere. Khere mek rakinelas u delas pal oda but duma 
u paľis iľa andro vast mire čižmi. Sar dikhľa, so lenca kerďom tel jekh ďives, dumina-
vas, hoj lakeri vika ňigda šoha na preačhela. 

Mek paru ďives faďinavas the šmikinavas man andro mosarde čižmi u paľis mange 
e baba gejľa te cinel ola tuleňki, save avka na kamavas. Čačo, bareder, te len šaj urav 
the aver berš. O čižmi has čhide pre chodba u paľis len e baba bara košaha čhiďa 
andre bov. 
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Maruška
Andrej Giňa

Bylo léto. U pecí největší továrny v Rokycanech, v Kovohutích, pracoval Ďula, pře-
zdívaný Teluno. Z pecí šlehaly plameny a každý, kdo u nich dělal, už se nemohl 
dočkat druhé hodiny, kdy z toho pekla půjdou domů. Z dělníků lilo, jako bys na ně 
vychrstnul kýbl vody.

„Tak kde je ta ženská? Už aby donesla to pivo!“ říkal si Teluno. „Když ji potřebuješ, 
tak tu nikdy neni!“

Asi za půl hodiny se ukázala gádžovka, ale ne ta stará, která jim obvykle nosila 
svačinu a pivo. Z ničeho nic přišla hezká mladá blondýna. Teluno a ostatní jen valili 
oči. Málem by byl zapomněl, že je mu horko. Nechal si donést pivo a z blondýny při-
tom nespustil oči.

Uběhly dva týdny a Teluno už se s Maruškou, jak se jmenovala, dobře znal a choval 
se k ní jako ke kamarádce, ba ještě důvěrněji. Jednou v pátek byla Maruška náramně 
veselá a celý den se za Ďulem točila, smála se a žertovala s ním. Teluno už se s ní 
viděl v posteli.

„V neděli budu sama doma. Děti jedou k babičce. Budu tě čekat,“ řekla a vysvětlila 
mu, kam má přijet. Bydlela v Litohlavech. Manžela neměla, jen dvě starší děti. Muž 
jí zemřel před dvěma lety.

Když Teluno uslyšel, že za ní má přijet, radostí se zajíkl. Pak si vzpomněl na svého 
nejlepšího kamaráda Šándora, zvaného Urfi. Hned se jí ptal, jestli by neměla nějakou 
kamarádku i pro něj. Maruška slíbila, že i pro Urfiho někoho najde.

Jen co Teluno dorazil domů, hned se vydal za Urfim a povyprávěl mu, co s Maruš-
kou dojednal. Celou noc nespali. Nemohli se dočkat, až bude neděle ráno. Urfiho 
nebylo od země vidět, měřil jen sto padesát centimetrů, ale jak slyšel o ženských, šel 
by za nimi třeba do pekla.

V neděli ráno oba namluvili manželkám, že musí jet do Plzně za gádžem, který jim 
chce prodat nové kolo. Oblékli si, co měli nejlepšího, vzali si s sebou peníze, nasedli 
společně na jedno kolo a za míň než půl hodiny byli v Litohlavech.

Maruška už je čekala. „Jsem opravdu ráda, že jste přijeli.“ A na stole jim hned při-
stálo pivo a rum. Teluno s Urfim jenom zírali.

„Ale Maruško,“ ozval se Teluno, „kvůli tomu tady nejsme!“ a rozhlížel se po domě. 
Měla tam čisto jako v pohádce.

„Když jsem si vás pozvala, tak vás musím pohostit. Jak byste k tomu přišli, sedět 
tady naprázdno?! Kamarádka přijde za chvilku, ještě má doma práci. Hned pro ni 
skočím,“ řekla a zadívala se na Urfiho. Nějak se jí ten drobný mužíček nezdál.

„Maruško, dneska ti to tak sekne, takovou štramandu aby pohledal. Druhá taková 
na světě není. Nemám slov, abych vypověděl, co k tobě cítím.“

Urfi jen valil oči a poslouchal, jakým vybraným jazykem to Teluno mluví, jako 
nějaký básník či co. Ještě nikdy takhle Teluna mluvit neslyšel. Přeskočilo mu? Zbláz-
nil se? Musel ale uznat, že Maruška je ženská jako lusk. Hezká jako obrázek. Od 
hlavy až k patě bys nenašel nic, co by nebylo, jak má být. Klidně by mohla soutěžit 
s kteroukoli herečkou. Nepřestával se divit, že taková fešanda mluví s Telunem jako 
s kamarádem.

„Jídlo hned bude,“ povídá Maruška.
„Nepřišli jsme se najíst. Potěšilo by nás, kdyby sis k nám sedla a trochu si námi 

povykládala.“
„Vy se ale musíte najíst, abyste byli silní!“ zasmála se Maruška.
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„No a – nejsme snad chlapi?“ zažertoval také Teluno.
„Jakpak by ne! Jste pořádní chlapi, však proto jsem si vás taky zavolala,“ hodila 

okem po Telunovi. Urfi mu jenom záviděl.
Za necelou půlhodinu bylo jídlo na stole. Kuře, brambory, okurky a dobrá silná 

polévka. Najedli se do sytosti a už jen čekali, kdy se k nim Maruška posadí.
„Odpusťte, zajdu teď pro svou kamarádku pro Urfiho,“ řekla Maruška. „Hned jsem 

zpátky.“
„Ale přiveďte mi takovou krasavici, jako jste vy sama!“ řekl žertem Urfi.
Za deset minut se Maruška vrátila i s kamarádkou. Bylo jí asi čtyřicet. Urfimu se 

zrovna nezamlouvala, ale když není lepší, tak co s tím naděláš. Bude si muset vysta-
čit s touhle.

„Tak šup, šup,“ spustila na ně Maruška, „kabáty dolů a jdeme na to! Hoďte sebou!“
Zůstali na ni civět a nezmohli se na slovo.
„Venku je pěkně, nebudete tu přece sedět jako slepice na hřadě! No tak pojďte!“ 

a vyhnala je oba ven. Otevřela kůlnu a vynesla lopatu a krumpáč. Urfimu dala lopatu, 
Telunovi krumpáč. „Ty jsi silnější,“ řekla mu. „Budeš kopat a on to za tebou bude vyha-
zovat. Maruščina kamarádka povídá: „Víte, že Maruška nemá manžela, umřel jí. Bu-
dou jí připojovat vodu, potřebuje to tu nachystat. Kopat budete odsud až k cestě. Víte 
přece, jak se kope voda, ne? Alespoň metr dvacet hluboko, aby to v zimě nezamrzlo.“

Teluno a Urfi zůstali jako opaření. Volky nevolky popadli nářadí a dali se do kopá-
ní. Ženské šly dovnitř a chlapi slyšeli, jak se tam smějí: „Krumpáč a lopata se jim do 
ruky hodí líp než ženská!“

„Kmotříčku,“ obrátil se Teluno na Urfiho. „Slibme si, že tím, co se nám dneska sta-
lo, se do smrti smrťoucí nikdy nikomu nebudeme chlubit!“

Maruška 
Andrej Giňa

Has ňilaj. Paš o bova andre Kovohutě – nekbareder fabrika Rokicaňate – kerelas 
o Ďulas, so les vičinenas Teluno. Andal o bova marnas o jaga u sako, ko odoj kerelas, 
imar ča užarlas, kana ena duj ori, kaj andal koda peklos te džal khere. Pal o buťakere 
čuľolas, sar len te thoďahas andro paňi.

„No kaj odi gori? Te anelas mange choča lovina!“ gondoľinlas peske o Teluno. „Sar 
la kampel, ta adaj šoha nane!“

Vaj jepaš oraha pes odoj sikhaďa gori lovinaha, aľe na adi phuri, so lenge hordinelas 
chaben the lovina. Ňisostar ňič odoj avľa šukar terňi blondina. O Teluno the o gore ča 
o jakha poravenas. Maj bisterďa o Teluno, hoj leske kerado. Diňa peske te anel lovina 
u pal e blondina o jakha tele na zmukhľa. 

Pregele duj kurke u o Teluno pes la Maruškaha – avka la gora vičinenas – prindžar-
ďa, hoj laha vakerelas sar kamaratkaha, mek buter. Jekhvar parašťovine e Maruška 
has igen vešelo u calo ďives bonďaľolas pašal o Teluno. Asalas, pherasa leha kerlas. 
U o Teluno pes imar dikhelas paš late andro haďos.

„Me som kurke khere korkori. O čhave džana kije baba. Užarava tut,“ phenďa leske 
u rozphenďa leske, kaj kamel te avel. Bešelas Litohlavende. Rom la na has, ča duj ba-
reder čhave. O rom lake muľa anglo duj berš. 

Le Teluneske chuťiľa o jilo dži andro kirlo, sar šunďa, hoj pal late kamel te avel. Aľe 
paľis leske avľa pre goďi leskero nekfeder kamaratos, o Šandoris, so les vičinenas Ur-
fis. Maj pes laha dovakerďa, či la na elas kamaratka the anglal leste. E gori priačhiľa 
u egerinďa, hoj the leske varesava arakhela. 



25

O Teluno soča avľa khere, takoj geľa pal o Urfis u rozphenďa leske, so dovakerďa la 
goraha. So duj džene na sute calo rat. Našťi pes doužarde, kana ela kurke tosara. Le 
Urfis andal e phuv na dičholas, sas les ča šel the penda centimetri, aľe sar šunelas pal 
o džuvľija, ta geľahas pal lende the andro peklos. 

Kurke tosara prechochade so duj džene peskere romňijen, hoj mušinen te džal kije 
Plzňa pal o goro, so lenge kamel te bikenel nevo bicigľos. Urde pre peste, so len has 
nekfeder, ile peha love, bešte so duj pre jekh bicigľos u tel jepaš ora has Litohlavende. 

E gori len imar užarlas. „Som igen rado, hoj avľan.“ Maj lenge thoďa lovina pro ska-
mind u rumos. O Teluno the o Urfis ča dikhenas. 

„Aľe Maruško,“ phenďa o Teluno, „amen na avľam ke tute te chal!“ u dikhelas pal 
o kher. Všadzik has žužes sar andre paramisi. 

„Te tumen vičinďom, ta mušinav tumen te del te chal. Sar oda elas, te adaj bešenas 
pro šukes! E kamaratka maj avela, mek la hin khere buťi. Maj vaš lake chuťava,“ u za-
dikhľa pro Urfis. Varesar pes lake koda ciknoro manušoro na zdelas. 

„Maruško, adaďives tuke avka iľinel, hoj ajsa džuvľa kampel te rodel. Tel o kham 
ajsi šukar nane, sar tu. Man nane lava, kaj tuke sa avri te phenav, so kija tute šunav.“

O Urfis ča o jakha poravelas, šunelas, save rajkane lava o Teluno vakerel, sar poetas, 
či so. Mek šoha kajse lava na šunďa. Prechuťiľa leske, diliňaľiľa? Aľe mušinďa te prin-
džarel, hoj e Maruška kipos džuvľi. Pro muj sar popka. Pindrendar dži ko šero pre 
late na arakhľalas ňič, so na uľahas, sar pes patrinel. Šaj pes thoďa sakona herečkaha. 
Na džanelas pes te prekajinel, hoj ajsi raňi gori le Teluneha vakerel sar kamaratoha. 

„O chaben maj ela,“ phenďa e gori.
„Amen na avľam te chal. Amen avaha rado, te paš amende bešeha u čino vakeraha.“
„Aľe tumen mušinen te chal, kaj te aven zorale!“ asalas e Maruška.
„Ta so? Na sam murša?“ the o Teluno kerelas laha pheras.
„Sar te na! Lačhe murša san, sem vaš oda tumen vičinďom,“ čhingerlas e Maruška 

jakhenca andro Teluno. O Urfis leske ča zavidzinelas. 
Vaj jepaš oraha has kistno o chaben. Kachňi, phuvale, ogurki the lačhi zoraľi zu-

min. Chale, čaľile u ča užarenas, kana e Maruška bešela peske paš lende. 
„Prebačinen, aľe džav te anel mira kamaratka le Šandoriske,“ phenďa e gori. „Maj 

som pale.“
„Aľe ča ajsa krasavica mange anen, sar tumen san!“ phenďa o Šandoris pheraseha.
Deše minutenca avľa e Maruška pale, anďa peha vaj saranda beršengera gora. Le 

Urfiske pes igen na zdelas, aľe te na sas feder, ta so šaj kerlas. Mušinďa te jel spokojno 
kalaha. 

„Tak šup, šup, čhiven o gereki tele, bo nane kana. Siďaren!“
So duj džene ačhile pre gori te dikhel, na sas hodno te phenel jekh lavoro. 
„Avri hin šukares, na bešena adaj sar kachňa pro jandre! No ča aven!“ tradňa so 

duje dženen avri. Phundraďa e kolňa, anďa lopata the krumpačis. E lopata diňa le 
Urfiske, o krompačis le Teluneske. „Tu sal zoraleder,“ phenďa leske. „Tu chaneha u jov 
pal tute čhivkerla avri.“

La Maruškakeri kamaratka phenďa: „Džanen, hoj la Maruška nane rom, muľa lake. 
Kampel lake te chanel avri šancos te cirdel o ruri vaš o paňi. Chanena kadarig dži ko 
drom. Džanen, sar pes chanel o šancos vaš o paňi, na? Nekčineder metros biš centi-
metri tele, kaj jevende te na faďinel.“

O Teluno the o Urfis ačhile sar mule. Rado narado ile o sersamos u chudle te cha-
nel. O džuvľija gele andro kher, avri ča šunďolas, sar asan. „O krompačis the e lopata 
andro vasta lenge feder iľinen sar džuvľija!“

„Kirvo,“ phenel o Teluno le Urfiske, „laha amenge vera, hoj kaleha, so pes amenge 
akana ačhiľa, pes šoha ňikhaj ňikaske na ašaraha, so ča dživaha!“
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I takový může být Štědrý den
Emil Cina

Na Štědrý den jsme s manželkou vstali brzy ráno. Žena hned spustila, co všechno 
musí připravit, a já nechápu, co po mně vlastně chce. Jen slyším samé‚ ty jdi tam a já 
jdu sem. Vánoční stromek už stojí uprostřed místnosti a čeká, až ho ustrojíme. Ne-
víme, kde nám hlava stojí, když vtom slyšíme zvonek u dveří. Jdu se podívat, docela 
zvědavý, kdo to k nám může tak brzy ráno jít. A koho nevidím? Kamarád Zdeněk, 
kterého znám už několik let, mi hned u dveří vysvětluje: „Ahoj Emile. Nic mi nejede 
z Prahy do Manětína, doma mě už čekají.“ Trochu jsem zapochyboval, nějak se mi 
tomu nechtělo věřit, vždyť autobusy a vlaky jezdí i dnes, ale přesto mu nemůžu od-
říct, protože mně taky nejednou pomohl. Proto povídám: „Tak jedeme.“ Jak to žena 
uslyšela, hned jsem z jejího pohledu poznal, že se jí to nelíbí. Kamarád ještě dodal: 
„Benzín ti zaplatím, potřebuju tam být co nejdříve.“

Sedli jsme do auta, cestou ještě vzali benzín a vydali se na cestu. Slunce svítilo, ani 
nebyla zima a hlavně silnice byly bez aut, protože každý slušný člověk je v takovouto 
dobu doma. Ale jelo se nám krásně. Nakonec jsme dorazili k němu domů, jeho matka 
byla šťastná. Když ho uviděla, hned nás pobídla: „Pojďte si sednout ke stolu,“ a už 
nám nosila jedno jídlo za druhým. Když jsme dojedli, bavili jsme se o všem možném. 
Najednou jsem se podíval z okna ven a uviděl, jak padá hustý sníh. Trochu jsem se 
lekl a pomyslel jsem si, jak se dostanu zpátky do Prahy? Nakonec ze mě vypadlo: „Já 
už musím jet.“

Jen co jsem ujel pár kilometrů, přehřála se moje škodovka na sto stupňů. Rychle jsem 
zastavil, otevřel kapotu a dívám se, jak z chladiče stoupá pára. Prohlížím motor a na-
jednou si všimnu, že mám prasklou pryžovku. Prohledal jsem celé auto, ale náhradní 
gumičku jsem nenašel. Měl jsem na sebe vztek, protože mi došlo, že ji mám doma.

Jen jsem se díval, jak padá sníh a pomalu se začíná stmívat. Nemohl jsem nic dě-
lat, a tak jsem se vydal pěšky na nedalekou benzinku, kde snad hadičku budu moct 
koupit.

Jdu a jdu a najednou vidím, i když ne moc dobře, protože hustě sněžilo, že nedale-
ko mě stojí auto. Došel jsem k němu a spatřím Roma se dvěma dcerkami. Děvčátka 
se, když mě uviděla, lekla, protože všechno kolem bylo bílé, jen já tmavý. Pozdravil 
jsem toho muže a hned jsem mu vysvětlil, co se mi stalo s autem. Nabídl se: „Já se po-
dívám, možná že tu hadičku mám.“ I on měl stopětku jako já, jen trochu omlácenou. 
Zeptal jsem se: „Kolik jsem dlužen?“ Odpověděl mi: „Došel nám benzín, jsme pozva-
ní k tetě na večeři, a nemáme peníze.“ Podíval jsem se na jeho dcery a najednou mi 
jich bylo líto, protože mi došlo, že nemají matku. Říkám jen: „Počkejte.“

Utíkal jsem ke svému autu, rychle jsem vyměnil gumičku, vodu jsem sehnal, už ani 
nevím kde, a za chvíli jsem byl zase zpátky u nich. Přivázal jsem lano k jejich autu 
a odtáhl je k pumpě. Tam jsem jim koupil benzín (nebudu říkat za kolik, protože 
žena by se hádala).

Kamarádova máma mi dala plnou tašku cukroví a nějaké čokolády, tak jsem to 
všechno vzal a dal děvčátkům. Z auta jsem se potěšeně díval, jak mají pusinky uma-
zané od čokolády. Vystoupil jsem a jedna z dívenek jde rovnou ke mně a něco drží 
v dlani. Otevřela ji, podává mi oříšek a špitne: „Nate.“ Poděkoval jsem jí za něj a vi-
dím, jak oběma jiskří očička a smějí se na mě. Ještě jsem se chtěl rozloučit s jejich 
tátou, ale ten se ode mě odvrátil. Přišel jsem blíž a vidím, že mu po tváři stékají slzy. 
Popřál jsem mu: „Hezké Vánoce,“ a odjel jsem pryč.

Dorazil jsem domů, žena byla uražená, já jsem nic neříkal. Jen jsem se díval na vá-
noční stromek, jak září, a ten večer mi bylo milo u srdce.
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The ajsi šaj avel e Viľija
Emil Cina

Pre Viľija sig tosara ušťiľam opre. E romňi imar dudrinel, so kampel savoro te 
kerel, the me na džanav, so pal mande čačes kamel. Ča šunav, tu dža odoj the me 
adaj. O jezulankos terďol maškar kher the užarel, kana les uraha andro šukari-
ben. Sar sam zakerde andre odi richtimen buťi, so ča šunas. Vareko brinkinel pro 
vudar. Me takoj džav te phundravel, k’oda aviľa avka tosara. The kas na dikhav? 
Jekh kamaratos, o Zdenkus, so les imar džanav but berš, mange phenel paš o vu-
dar: „Ahoj Emile. Nic mi nejede z Prahy do Manětína, doma mě už čekají.“ Andre 
goďi leske na paťav the peske phenav, hoj the adaďives džan o autobusa the o ma-
šini. No, th’avka našťi leske odphenav, bo jov mange tiž kecivar pomožinďa. Ta 
ča leske phenďom: „Tak jedeme.“ E romňi sar šunďa, ta ča poraďa o jakha, bo lake 
pes na pačinelas. O raklo mange phenel: „Benzín ti zaplatím, potřebuju tam být co 
nejdříve.“ 

Imar ile o benzinos the mukhle pro drom. O khamoro sitinelas, šil na esas, 
o droma bijo motora, bo sako paťivalo manuš hino khere. Igen mištes pes amenge 
džalas. Aviľam ke lende andro kher, leskeri daj raďisaľiľa. The takoj amange phe-
nel: „Pojďte si sednout ke stolu,“ the chudňa te anel jekh pal aver chaben. Vakeras 
ta vakeras, jekhvareste dikhľom pre oblaka the dikhav, sar perel baro jiv. Čino 
man daranďiľom the peske duminďom, sar me dodžava pale Prahate? Phenďom 
takoj lenge: „Já už musím jet.“ 

So ča geľom lendar paru kilometri, ta miri škodovka hiňi pro šel stupňi keraďi. 
Zaačhiľom o motoris, phundraďom e kapota the dikhav, sar e para džal andal 
o chlaďičis. Sa predikhav the zbačinďom, hoj e gumiko rurkica hiňi pukimen. So 
te kerel? Rodkeravas andro motoris, či man nane aver, aľe na arakhľom. Chavas 
choľi pre peste, bo džanavas, hoj khere man hin.

Me ča dikhavas, sar perel o jiv the polokes perel imar cma. Našťi ňič kerďom, ta 
džavas pešones pal o drom, bo peske pametinavas, hoj na dur hin e benzinka the 
odoj odi rurka može cinava. 

Džav ta džav the jekhvareste dikhav, choc namištes, bo perelas baro jiv, hoj 
dural terďol varesavo motoris. Aviľom paš oda motoris the dikhľom varesave Ro-
mes leskere duje čhajorenca. O čhajora, sar man dikhle, ta mandar daranďile, bo 
všadzik parno the ča me somas kalo. Le romeske phenďom sar dživen the takoj 
leske phenďom pal miro motoris, so pes mange ačhiľa. O Rom mange phenďa: „Me 
dikhava, može odi gumica man hin.“ Les tiž esas ajsi škodovka sar man, ča čino 
phagerďi. Me lestar phučľom: „Keci vaš oda kames?“ Jov mange odphenďa: „Sam 
bijo benzinos the džas ke peskeri bibi pre Viľija. Nane amen love.“ Dikhľom pro 
čhajora the aviľa mange varesar phares, bo prindžarďom, hoj len nane daj. Phe-
nav: „Užaren.“ 

Denašavas paš miro motoris, takoj sa prikerďom, stradňom varekhatar o paňi 
andro chlaďičis, aňi na džanľom kaj, the imar džavas. Dogeľom le motoriha paš 
lende, iľom o šelo the len cirdavas pal peste kije benzinka. Poťinďom lenge o ben-
zinos, no na kamav te phenel keci molas, bo bi e romňi mange rakinelas.

E gadži, so somas ke lende, mange diňa pherďi taška pekiben the varesave čo-
koladi, ta sa diňom ole čhajorenge. Andal o motoris pre lende ča dikhavas, sar 
lengere vuštora hine samo čokolada. Geľom mek avri andal o motoris the dikhav, 
sar jekh čhajori avel ke mande the vareso anel andro vastoro. Phundraďa e burňik, 
andre leste esas o pendech the mange phenďa: „Nate.“ Me lake vaš oda paľiker-
ďom. O jakhora lenge labon the pre mande asan. Kamľom te del o vast le romeske, 
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aľe dikhavas pre leste sar pes mandar odcirdelas. Aviľom mek pašeder kija leste 
the dikhav, sar leske pal o čhama čuľon o apsa. Mek leske phenďom: „Bachtaľi Ka-
račoňa,“ the imar tradňom kije Praha. 

Aviľom khere, e romňi mukhlo nakh tele, me na vakeravas ňič. Ča dikhavas, 
sar o jezulankos čercheňenca labon the varesar mange esas oda ďives mištes paš 
o jilo.
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Můj dědeček
Irena Eliášová

Žili jsme tenkrát na Slovensku a měli jsme malý domek v romské osadě. Moji rodiče 
na nás byli dost přísní, ale zato nás moc milovali. Měli jsme štěstí, že nebyli negra-
motní. Maminka poutavě četla pohádky, a tak ji k nám domů chodila poslouchat 
i naše mládež. I když jsme maminku rády poslouchaly, přesto jsme raději chodily 
k dědovi na jeho vyprávění. Děda byl negramotný, říkal, že v životě neměl v ruce 
knihu, prý to není zapotřebí. Svým vyprávěním nás dokázal připoutat k židli a s ote-
vřenými ústy poslouchat. My vnoučata jsme tam kolikrát i zůstala spát, ráno pak ba-
bička nadávala, že po sobě necháváme nepořádek, i když tím vlastně myslela dědu. 
Uměl si krásně vymýšlet dlouhé a tajemné příběhy. My děcka jsme se strašně bála, 
ale byla jsme zvědavá, jak to dopadne.

Jednou o prázdninách mi děda povídá: „Potřebuju něco navařit. Babička jde ráno 
za těmi svými kšefty, vrátí se až večer, a já nebudu mít oběd.“

„Dědo, ale já neumím vařit,“ odpověděla jsem. Vůbec se mi do toho nechtělo.
„Na tom nic není, já ti budu radit. Spolu to zvládneme!“
„A co bys chtěl k obědu?“
„Babička přinesla slepici, tak ji udělej s haluškama.“
Halušky se slepicí? Vůbec jsem nevěděla, jak na to. Jsem moc ráda u toho, když 

máma vaří, ale sama nevím, jak se to dělá.
„Dědo, je už ta slepice oškubaná?“ Nerada bych slípku čistila.
„Je, a bába ji i vykuchala.“
Tak se do toho dám. Vzala jsem slepici a rozkrájela ji na kousky. Šlo to těžce, ale co 

bych pro dědečka neudělala.
Děda bafá z fajfky, s úsměvem mě pozoruje a dává mi rady. „Děláš to šikovně. Hlav-

ně se neřízni!“
Přikládám do kamen, až je v kuchyni hrozné teplo. Jak jen to ta máma dělá? Vzala 

jsem kastrol a začala jsem slepici vařit.
„Dalas tam cibuli? Usmažilas ji? A červenou papriku?“ ptá se děda.
Nedala jsem tam vůbec nic, jenom jsem zalila slepici vodou. Co teď? Tak tam aspoň 

nakrájím tu cibuli, nasypu červenou papriku a bude to.
Vaří se to pěkně všechno dohromady. Mám radost, že jsem to dokázala. Děda si 

ničeho nevšiml. No jo, ale jak se dělají halušky? Vím, že máma používá mouku, sůl 
a vodu. Udělám to taky tak. Slepice se už vaří. Kvásek jsem si dala na lopatku a házím 
do sósu noky. Když jsem tam měla celou lopatku, koukla jsem do kastrolu a zhrozila 
jsem se. V hrnci je podivná kaše. Hrůza! Děda mě zabije! Co budu dělat? Rychle mu 
naberu na talíř a vypadnu ven. Tak jsem to i udělala. Děda se chytil za hlavu.

„Cos to provedla? Ta slepice je ještě syrová a co tam dělá ta mouka?“
„Dědečku, já ti říkala, že neumím vařit.“
Chudák je z toho celý nešťastný. „Zničilas mi oběd! A co teď budu jíst? Vyhoď to 

všechno ven, ať se psi nažerou!“
„Dědo, já ti přinesu něco k jídlu od mámy.“
„Nic nechci! Řekni mi, co bude jíst babička, až přijde domů?“
Vtom jsem dostala nápad. „Dědo, já ti něco donesu, jo?“
„Nic nenos, ještě tak kdybys donesla husičku!“ směje se děda.

Je mi mizerně. Dědovi jsem neudělala nic k jídlu, ba naopak jsem všechno zkazila. 
Jdu se maminky zeptat, jestli doma nemá něco navařeno.

„Ireno, kam jdeš? Myslel jsem, že se mnou půjdeš ven,“ volá na mě můj kamarád Lukáš.
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„Prosím tě, sháním něco k jídlu. Dědovi jsem zkazila slepici a teď nemám, co bych 
mu udělala.“

„Proč z toho děláš takový problém? Víš, kolik hus se támhle pase?“
„Co blbneš?“
„Pojď a netrap se tím.“
Zamířili jsme na louku, kde děvčata pasou husy. Lukáš na jednu z hus ukazuje prs-

tem. „Ta by se dědovi hodila, co?“
„A jak ji chceš vzít? To ji chceš ukrást?“
„Neboj, ty se budeš bavit s holkama a já ji vezmu. Zakroutím jí krkem a bude po-

slušná.“
„Lukáši, to je krádež! Jsi gádžo a chceš krást? Nakonec to bude všechno na mě, pro-

tože jsem Cikánka, a to nechci. A máma říká, že Bůh nás vidí a nemá takové věci rád.“
„Nechceš? Děda bude mít hlad. A vůbec, zrovna dneska tady u nás Bůh není.“
„Já ti nevím, Lukáši. Ale děda doma opravdu nic nemá, chudák.“
„No vidíš, tak běž za holkama a já se zatím seznámím s tou husou.“
Poslechla jsem ho. Bavím se s holkama, povídáme o televizi, ony ji mají, my ne. 

Smějeme se. Po chvíli slyším, jak na mě Lukáš píská. Otočím se. Z dálky na mě mává, 
ať jdu za ním. Rozloučila jsem se a následuju Lukáše.

„No pojď už, jdeme k tvému dědovi.“
„A máš tu husu?“
„Jasně že mám. Koukej, schoval jsem ji pod tričko.“
To musí být nějaká maličká husička, když se vešla pod jeho triko. „A není to hou-

sátko?“
„Ne, není, neměj starost. Je to parádní husa, počkej, až ji vytáhnu!“
„A pomůžeš mi ji očistit?“
„To víš, že jo.“
„A nevšimnou si toho holky?“
„Už toho nech, pořád samé otázky. Raději si pospěš.“
Když jsme celí udýchaní vešli k dědovi domů, zrovna jedl slaninu s chlebem.
„Dědo, já ti přinesla husičku!“
„Proboha, kdes ji vzala? Snad jsi nekradla? Nebo tady tvůj kamarád?“
„Ne, nekradli jsme, jenom jsme si ji vypůjčili od holek. Dědečku, ale neříkej to, 

prosím, mámě.“
„Když to není jenom tak. Takové věci se prostě nedělají! Ale když už jste ji přinesli, 

tak ji rychle očistíme a uděláme si Vánoce!“ směje se nakonec děda. Vím, že mámě 
nic neřekne. Kdyby se to dověděla, byl by velký mazec!

„Až očistíme husu, já ji upeču a budu vám vyprávět jeden příběh, abyste se poučili, 
že krást se nemá, ani husa, i když je z ní úplně nejlepší jídlo. Proto vám za ni nebudu 
děkovat.“ Husa se peče a děda vypráví příběh: „Věřte nevěřte, stalo se to už docela 
dávno...“

Ujišťuju vás, že jsem od té doby nikdy nic nevzala ani já, ani můj nejlepší kamarád 
Lukáš.
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Má báječná rodina
Markéta Šestáková

Válka
Za druhé světové války bydlela moje tchyně v romské osadě u Vranova nad Topľou. 

Byla to moc zlá doba. Jednou mi vyprávěla, co tehdy prožila.
Narodila jsem se v roce 1934, ve čtyřiačtyřicátém mi tedy bylo deset let. Vzpomí-

nám si na strašný hlad a zimu. Bylo nás osm dětí, všechny jsme byly malé, máma 
na nás byla sama. Táta utekl, ani nevím kam. Bydlely jsme v chýšce velké tři na tři 
metry a spaly jsme na zemi na hlíně. Jídlo žádné nebylo, chodily jsme proto v noci 
na pole krást brambory. Bylo to nebezpečné, protože pole hlídali Němci. Kolikrát na 
nás stříleli. My vždy vzaly jen pár brambor do kapes a utíkaly jsme. 

Taky jsme v noci chodily k potoku. Němci jednou týdně zabíjeli prase a hlavu 
s vnitřnostmi házeli do vody. Za tmy jsme to vybíraly a máma nám z toho doma va-
řila. Němci si pak mysleli, že to odnesla voda. Moc toho nebylo, a tak když nás doma 
bylo tolik dětí, praly jsme se o každé sousto. Někdy byl takový hlad, že jsme chodily 
žebrat k sedlákům. Za odvedenou práci nám pak dali pár brambor nebo kukuřici. 

Jednou jsem v zimě kydala hnůj. Mrzlo a já byla bosa, jen jsem měla nohy omotané 
starými hadry. Byla mi hrozná zima, ale musela jsem to vydržet. Za práci jsem do-
stala tašku brambor a trochu mouky. Večer nám z nich máma napekla placky. 

Půl roku před koncem války vybuchla v kasárnách, kde byli Němci, nálož. Začalo 
se zatýkat a střílet. Koho potkali, toho naložili do nákladních aut. Přijeli i k nám do 
osady. Pobrali všechny chlapy a nás, děti a ženy, nastrkali do náklaďáků. Někteří Ro-
mové se snažili utéct − někomu se to povedlo, ale většině ne. I já jsem se rozeběhla, 
že se schovám v lese, ale nějaká Němka mě dohonila, chytla mě za dlouhé vlasy a vlá-
čela mě po zemi k autu. Tam do mě ještě kopala a řvala na mě. Romové mi pomohli 
vstát ze země a Němci mě rázem strčili do auta, z osady nás tam bylo hodně. Cesta 
byla dlouhá. Máma ji celou probrečela. Dojeli jsme na neznámý statek. Po výstupu 
nás rozdělili − děti zvlášť a ženy zvlášť. Nás děti měli odvézt někam do koncentráku. 
Nevím, ale máma pak říkala, že všechny děti převezli do Osvětimi.

Hnali nás do jiného auta. Mezi německými bachařkami byla i jedna Češka. Ta mě 
spolu s dalšími dvěma dětmi vzala za ruce a odtáhla nás do chléva mezi zvířata. 
Bylo tam plno slámy. Přikázala nám, ať se zahrabeme a nevylézáme, dokud nebude 
všude klid. A tak jsme se schovaly. Únavou jsme musely usnout, protože když jsme 
se vzbudily, byla už všude tma.

Druhý den nás našli sedláci. Odpoledne pro nás přijelo auto. Němci to ale nebyli. 
Odvezli nás do domova pro děti někam do Jaroměře. Tam jsme zůstaly až do konce 
války. Myslela jsem, že už mámu nikdy neuvidím. Když byl ale konec války, hledali se 
naši příbuzní. Máma se tak dozvěděla, že jsem v Jaroměři, a přijela si pro mě. 

Bylo sice po válce, ale pořád jsme měli strašný hlad. Jídlo nebylo, a tak jsem se zas 
jednou vydala s několika dětmi krást na pole. Brambory sice nerostly, ale byly tam 
lusky, Strkaly jsme je do kapes, všude kam se dalo. Vtom nás uviděl hlídač! Zakřičel 
na nás a začal nás po poli honit. Nakonec nás všechny pochytal a odvlekl na stanici. 
Tam nás vysvlékli do naha a mlátili pendrekem přes tělo a paty. Hrozně to bolelo. 
Brečely jsme a prosily, ale četníci byli krutí. Nadávali nám do černejch. A protože 
bylo jaro, zůstalo okno otevřené. Jen co nás nechali chvíli v místnosti samotné, nahé 
nenahé jsme utekly pryč. Prchaly jsme, kam nás nohy nesly. Po čase jsme uviděly 
domy, byla to vesnice Vechec. Jak jsme zjistily, bydleli i tam Romové. Vzali nás k sobě 
a dali nám šaty. Když nás četníci později toho dne hledali, schovali nás do sklepa, 
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o kterém nikdo nevěděl. Vcházelo se do něj totiž z kuchyně malými dvířky v pod-
laze. Přes ty byl natažený kus koberce a na něm stál stůl. Pár týdnů jsme se takhle 
schovávaly, dokud nás četníci nenechali na pokoji. Romové, co nás ukrývali, mě pak 
odvezli k mámě do nedalekého Vranova. 

Bída byla pořád, o nás Romy se nikdo moc nestaral. Před válkou jsme chodili k Ži-
dům, u kterých jsme pomáhali za jídlo. Bratr byl nejstarší a po čase se rozhodl, že 
půjde pracovat do Čech. Asi po roce pro nás všechny přijel. Měl dobrou práci a dostal 
i byt. A tak jsme zůstali v Čechách, kde nám bylo líp. 

Dušičky
Dušičky ve mně vyvolávají předvánoční atmosféru. Když zapaluji svíčky za manže-

lovu babičku, vzpomenu si na první Vánoce, které jsem u ní prožila. Znala jsem jen 
ty klasické − kapr, salát, cukroví. Tyhle ale byly úplně něco jiného. 

Stalo se to asi čtrnáct dní před Vánocemi. Stěhovali jsme se z periferie do města. 
Byla taková zima, až nám zamrzaly nosní dírky. Odstěhovali jsme všechen náby-
tek. Ve městě jsme už nemohli mít naši drůbež − slepice, kachny a jednu husu, 
kterou jsme vykrmovali šiškama, a tak děda všechno zabil a maso pověsil do kolny, 
kde mrzlo. Mrazáky nebyly. Den před Vánocemi našrouboval děda do stropu hák 
a pověsil stromeček nad jídelní stůl. Babička vyndala vizolánky, kolekce, a ozdobila 
jimi stromeček. Mezitím zadělala těsto na pásky a buchty, které uměla jen ona a já. 
A když zadělala, tak aspoň do padesátilitrového škopku. Taky těch plechů napekla, 
až do večera se s tím mordovala, ty jsme měli místo cukroví. 

Ráno na Štědrý den přinesl děda slámu a poházel ji pod stůl, prý aby se nás držel 
chleba po celý rok. Pak se začalo vařit, smažit, péct. Kdepak kapr a salát. Ze slepice 
babička uvařila polívku, do ní připravila domácí nudle. Pak upekla husu a kachny se 
zelím a knedlíkem. Na plotně voněly čerstvé marikľi. K tomu všemu hrnec plněného 
zelí, plňimen armin, a navrch do trouby hodila péct bobaľki s mákem. Celý den nám 
nedala najíst, jen ráno trochu kafe a krajíc chleba. Nemohli jsme se dočkat večera. 

Když se setmělo, zapálila svíčku, pomodlila se a vyndala mísu s bobaľkami. Každý 
dostal trochu na talíř a pár se jich odneslo za okno pro mrtvé. Děda nalil každému 
po štamprli, jednu pak položil také na parapet, ať prý se duše mrtvých napijou. Po 
tomto obřadu začala nosit na stůl ty její dobroty. Ze stolu se nesmělo nic odnášet, jak 
to tam babička položila, tak to tam muselo zůstat až do rána. Dárky se dříve nedá-
valy. Vyprávěly se všelijaké historky, nakonec se vzala kytara a babička začala zpívat 
východňárské smutné písničky, až při nich brečela. Oheň v kamnech praskal, vodka 
v láhvi ubývala a všichni se pomalu dostávali do nálady. To už přišla i sousedka s mu-
žem a veselili se s námi. Zábava trvala dlouho do noci, já jsem si ale celá unavená 
zalezla do peřin a spala jak zabitá, třebaže se okolo mě hulákalo a tancovalo. Takové 
Vánoce jsme s babičkou prožívali řadu let. Dneska babička nežije, Vánoce už nejsou 
takové jako kdysi, kdy k sobě sousedé měli blíž, jeden druhého si vážil a rodina byla 
vším.

Buchty
Babička ráda pekla. Vždycky když se blížily Velikonoce nebo Vánoce, napekla ob-

rovské množství buchet. A tak jednou před Velikonocemi zase na buchty zadělala, 
snad do padesátilitrového vajndlinku. Těsto v míse už kynulo a babička si vzpomně-
la, že do něj zapomněla koupit rozinky. Pověřila tedy dědu, aby skočil do krámku pro 
dva balíčky, a dala mu deset korun. To neměla dělat! Děda, který měl rád pivo a ještě 
radši rum, se na deset korun podíval a v očích mu zajiskřilo. Strčil peníze do kapsy 



33

a nikdo ho k odchodu nemusel dvakrát pobízet. Než se člověk stihl otočit, byl pryč 
a namířil si to přímo do hospody. Deset korun mu stačilo na velký rum a tři piva. 
Těsto v míse zatím pod peřinou kynulo a kynulo. Mezitím si babička namlela mák 
a ořechy a čekala jen na dědu. Když už byl dobré dvě hodiny pryč a těsto v míse ne-
vědělo, kam přetéct, babičce to nedalo a šla se podívat, jestli se dědovi něco nestalo.

Kdepak! Seděl si v hospůdce, popíjel a na babičku a rozinky úplně zapomněl. Nálada 
mu pomalu stoupala do hlavy a byl čím dál veselejší. Když byl v nejlepším, rozlítly se 
dveře a v nich stála babička. Děda ztuhl. Babička se na něj podívala přísným pohle-
dem, obrátila se a šla domů. Děda rychle zaplatil a cupital za ní − věděl, že je zle. Opilý, 
a ještě bez rozinek, no to bude křiku, pomyslel si v neblahé předtuše. A taky že bylo. 

Sotva za nimi zaklaply dveře od bytu, babička spustila − nadávala, běhala po bytě, 
vyčítala dědovi, co se dalo, a při tom vyndala těsto zpod peřiny, kde mělo kynout. 
Když uviděla, jak po třech hodinách přeteklo i do postele, nevydržela to, ruply jí nervy, 
začala nabírat těsto do dlaní a po částech ho po dědovi metat. Ten uhýbal, ale babič-
ka většinou cíl – dědu − trefila. Bránila jsem těsto, že je ho škoda a že ho stejně bude 
dělat znovu, ale všechno bylo marné. Babička byla v takové ráži, že se nedala zastavit 
a dál házela těsto, které se jí těžko od ruk odlepovalo. A tak ho dědovi přistál kus na 
hlavě, kus na ruce, no zkrátka, kde se mohlo, tam se nalepilo. Těsto bylo vláčné, a tak 
se pěkně táhlo i po dědovi. Babička byla taky celá ulepená, ale nezastavila se, dokud 
nebyla mísa prázdná. My s manželem jsme zprvu koukali a neodvážili se zasahovat, 
protože jsme babičku znali. Byla by nás neušetřila a nějaký ten kus těsta by přiletěl 
i k nám. Když jsme viděli, jak oba vypadají, museli jsme se smát. Zprvu potichu, ale 
pak už tak nahlas, až nám tekly slzy. Babička zpozorněla. „Co je tady k smíchu?!“ To už 
jsme s manželem nevydrželi a začali jsme se válet smíchy. Chvíli na nás koukala, pak 
se podívala na dědu, kterému zrovna těsto teklo přes oko. Obrátila se k toaletnímu 
zrcadlu, a když se spatřila v celé kráse, začala se smát s námi. Chechtali jsme se a při 
tom jsme z nich otírali těsto. Babička ale na dědu nepromluvila. 

Druhý den brzy ráno vzal děda káru a odešel. Vrátil se až večer. Položil plnou taš-
ku na stůl a zašilhal po babičce, jak se tváří. Ta seděla mlčky u kamen a dědy si ani 
nevšimla. Taška stála na stole dlouhé hodiny, ale nikdo se neodvážil do ní podívat. 
Babička kolem chodila a dělala, že ji nevidí. Vím, že byla zvědavá, ale hrdost jí nedo-
volila, aby do ní nakoukla. Šli jsme tedy spát, aniž bychom věděli, co v tašce je. 

Ráno mě probudila vůně buchet. Babička pekla a sypala do trouby jeden plech za 
druhým. Vždycky pekla nejmíň osm až deset plechů − s mákem, kakaem, s tvarohem, 
ořechy a povidly nebo náplně různě míchala. Hned mi došlo, co v tašce bylo. Děda jí 
koupil mouku a ostatní věci, které k pečení potřebovala, a tím si babičku udobřil. 

Když s ním opět mluvila, děda zase nevěděl co roupama. A tak si zaskočil na jedno. 
Babička pekla a vařila a ani si nevšimla, že se děda na chviličku ztratil a zase přiběhl. 
Tu přinesl dříví a přiložil, aby buchty pěkně zlátly, tu vodu, pak zase hup na jedno 
a zase honem přiběhl, aniž by babička něco tušila. Děda s ní laškoval. Babička se na 
něj podívala a povídá: „Jouži, ne abys pil! Ráno jsi mi to slíbil!“ „Ale co tě vede, Mari-
enko,“ povídá jí. Babička mu stejně nevěřila. A děda zase zaskočil na jedno a honem 
na oběd a zase na jedno, až se v hospodě zapomněl. 

Přišlo odpoledne, doma jsme zůstaly jen my ženské a babička byla ráda, že má na-
pečeno. Pomohla jsem jí všechno uklidit a ona se pak natáhla na gauč a únavou usnu-
la. Chodily jsme kolem ní po špičkách, abychom ji nevzbudily. Spala až do setmění. 

Mezitím přišla švagrová. Babička se vzbudila a co bylo její první? „Kde je děda?“ 
Mlčely jsme. Změřila si nás pohledem a řekla: „Však vy víte dobře jako já, že sedí 
v hospodě a leje do sebe tu kořalku. Dědek jeden, ale ať si mě nepřeje, dneska mu 
dám za vyučenou, bude spát v kůlně. Ožralu doma nechci!“ Vzala klíče, zamkla byt 
a šla si udělat kafe. Nám nakrájela na talíř voňavé buchty. 
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Venku už byla pořádná tma, když tu někdo klepe na dveře. Ztichly jsme. Po chvíli 
se klepání ozvalo znovu. „Doma spát nebudeš! Jdi si tam, kde jsi pil, ty ožralo jeden!“ 
křičela babička. „Domů tě nepustím, spi si v kůlně!“ a přidala k tomu pár sprostých 
nadávek. Vtom se ozvalo velké bušení. „Otevři, otevři!“ volal hlas za dveřmi. „Tak 
ty nedáš pokoj? Já ti ukážu!“ a vzala kýbl a napustila ho studenou vodou. Opět se 
ozvalo hlasité bouchání. „Tak on nepřestane? Však já mu ukážu! Pojď, odemkni mi 
dveře,“ řekla mi a připravila se s kýblem ke dveřím. Odemkla jsem a otevřela. Ba-
bička vodou z kýble polila osobu, která stála na chodbě, od hlavy až k patě. „Co to 
děláte? Ste se zbláznily?“ ozval se hlas. A my jsme poznaly, že to není děda, ale muž 
švagrové, který si pro ni přišel. Babička stála jako přikovaná. Když se vzpamatovala, 
začala švagra sušit a omlouvat se mu. Hned mu šla udělat horké kafe a podstrčila mu 
talíř s buchtama pod nos na usmířenou. Švagr nadával, že je to o zdraví chodit po 
návštěvách a že měl radši sedět doma. Babičce to bylo moc líto. Zato na dědu se ještě 
více nazlobila a přísahala, že ho potrestá. A tak se i stalo. Dva dny spal v kůlně a jídlo 
jsem mu musela nosit v kastrůlku. Nějaký čas pak děda sekal dobrotu. 

Natáčení
Jednou přišel k dědovi kamarád Miško, jestli si nechce vydělat nějaké peníze. Děda 

by rád, a oč prý má jít? Miško řekl, že na Hluboké se natáčí historický film a že po-
třebují komparzisty, kteří budou volat: Ať žije král! To je prý všechno. A za to nicne-
dělání dostanou sto padesát korun. Když babička slyšela, kolik peněz si děda může 
vydělat, beze všeho ho pustila. „Tak jeď, tu hercona, ale přines nějaké peníze!“ A děda 
byl šťastný, že ho babička pustila. 

V sobotu brzy ráno ho Miško vyzvedl a vyjeli. Večer ho babička čekala, ale děda ni-
kde. Přišel až ráno. Málem jsme ho nepoznali! Byl špinavý, otrhaný, samé škrábance 
a modráky, bosý a hladový. 

„Jéžiši, Jouži, co se ti stalo? Kdo tě takhle zbil?“ 
„Oni!“ odpověděl děda. 
„Kdo oni?“ nechápe babička. 
„No při natáčení. Museli jsme si sundat šaty, místo toho nám dali staré roztrhané 

hadry, abychom prý vypadali jako žebráci. Když jsme volali ,Ať žije král!‘, někdo po 
nás začal házet kameny a pak se to začalo mlátit. Tak jsem se taky bránil, přece se 
nenechám pro nic za nic fackovat! Když bylo po všem, přišel ke mně chlap, strčil mi 
do ruky sto padesát korun, já mu udělal tři křížky na lejstro a byl konec natáčení. 
Neměli jsme se kde umýt, svoje věci ani boty jsem nemohl nikde najít, a když jsem 
se ptal, kde je mám, tak mi řekli: „Ale dědo, ty jste asi někde propil.“ Nenašel jsem 
ani Miška, tak jsem si řekl, že ho asi odvezla sanitka, protože jich tam po té bitce 
několik přijelo. A tak jsem šel domů nahý a sám. A protože jsem se styděl nastoupit 
do autobusu, raději jsem šel celou noc po kolejích. Je mi hrozná zima a mám ukrutný 
hlad. Nohy mám samý puchýř,“ lamentoval děda. 

Babička po tom všem dědu umyla, připravila mu jídlo a uložila ho do postele. Ani 
se neodvážila zeptat, jestli má peníze. Až když usnul, prohledala mu kapsy. A ke 
svému překvapení slíbených sto padesát korun našla. Babička měla důchod čtyři sta 
čtyřicet korun, takže to byla spousta peněz. Proto ani babičce nevadilo, že děda celý 
týden chodil s modřinami, které každým dnem měnily odstín.

Goja
Byl příjemný letní večer. Seděli jsme u televize, srkali horké kafe a prožívali s krás-

nou Angelikou její velkou lásku k hraběti De Peyracovi, když tu babička povídá: 
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„Chaľomas goja*! Dala bych si goja!“ Všichni jsme se otočili, chvíli na ni koukali, ale 
pak jsme dál sledovali film. Můj manžel s dědou a sousedem Ďulou se toho ale chytli. 
Chvíli si něco šuškali a pak se jeden po druhém vytratili. 

Jakmile skončil film, babička si všimla, že jsou chlapi pryč. „Už jsou zase v hospodě, 
člověk se nemůže ani v klidu dívat na televizi. Hned toho využijou!“ Jenže to netu-
šila, že to bude horší než obvykle. Můj manžel miluje goja, a když se o nich babička 
zmínila, chytil slinu a od té chvíle neměl stání. Mrkli s dědou a Ďulou na sebe a vy-
razili pro střívka na goja na jatka. Bylo to dost daleko, ale jim to nevadilo. Nejdřív si 
došli na jedno pivo, to aby se posilnili na cestu. U jatek děda hlídal − kdyby něco, měl 
zapískat. Můj muž a Ďula přelezli zeď a každý vzal jeden svazek střívek, nevyčiště-
ných, tehdy se tlustá střeva vyhazovala do odpadu. Můj muž našel nějaký pytel, dali 
do něj střeva, přehodili pytel přes zeď a spěchali domů. 

Byli kousek od domu, když si děda umanul, že zajde ještě na jedno pivo, že by ho 
pak babička už nepustila. Ďula i můj muž mu domlouvali, ale nedal si říct, a tak se 
šlo na jedno venku na stojáka. Když tak popíjeli, zastavil před hospodou vůz VB. 
Policajti si šli koupit cigarety a něco k pití. Jeden seděl v autě, druhý šel dovnitř. No 
a střeva strašně páchnou, když nejsou vyčištěná od výkalů. O to víc, když je horko, 
a tak se policajt, co vyšel z hospody, u nich zastavil a povídá: „Ježiši, to je smrad! Co 
v tom pytli máte, chlapi?“ Děda, můj muž a Ďula nebyli schopni slova, tak jen koukali 
na policajta. Věděli, že je zle. „No tak, chlapi, to neumíte mluvit?“ a přistoupil blíž. 
„Ježiši, to je puch! Ukažte mi, co v tom pytli máte!“ Ďula pytel rozvázal a policajt 
povídá: „To jsou střeva. Vy jste byli krást na jatkách!“ Chlapi přikývli, co měli taky 
jiného dělat. „Tak, pánové,“ povídá, „ty střeva odnesete zpátky a pak si vás odvezeme 
na stanici.“ Můj muž vzal pytel, hodil si ho přes rameno a ten dlouhý kus cesty musel 
pěšky. Policajti se vezli pomalu v autě. Z jatek museli chlapi zase po svých, protože 
střeva praskla a mému muži to, co v nich bylo, teklo po zádech. Když došli až na 
stanici, musel si manžel sundat košili a vyhodit ji do popelnice, jak smrděla. 

My jsme mezitím doma seděly a nic netušíce si povídaly. Vtom někdo zabouchal na 
okno. „Hele, policajt! Jdi se zeptat, co chce.“ Šla jsem k oknu a ten hned spustil: „Vy 
jste paní Šestáková?“

„Ano,“ říkám.
„Máte u nás manžela a dědu.“
„Pane Bože, co provedli?“
„Však oni vám to řeknou sami. Vezměte si s sebou dvě stě korun a košili pro manžela.“
Hlavou se mi honily černé myšlenky, proč zrovna košili?! Určitě ho zmlátili tak, až 

na něm košili roztrhali. Popadla jsem peníze a košili a šla s policajtem na stanici, měli 
jsme ji jen přes park. Můj muž stál venku a něco si s policajtem povídal. Děda stál 
kousek od něj a tahal svoje cigáro. Ďulu jsem nikde neviděla. Manžel si oblékl košili 
a podal policajtovi dvě stovky. „Běžte, ale ať se to neopakuje,“ houkl na ně policajt.

Po cestě mi muž všechno řekl.
„A kde je Ďula?“ ptám se.
„Nechali si ho tam, protože na ně měl kecy.“
Rozběhla jsem se Ďulově ženě říct, co se stalo. Ta vzala peníze a vydala se pro něj 

na stanici. Babička nás už vyhlížela z okna. Hned chlapům vynadala. „No co vás to 
napadlo jít s gojama do hospody? Nic jste nepřinesli, a ještě jsme za vás musely za-
platit pokutu!“ a hned se přitočila k mému muži. „Nezbili tě? Neudělali ti nic?“ Pak 
se obrátila k dědovi a nadávala mu, že kvůli hospodě ještě nechá mého muže zavřít. 
Vtom se otevřely dveře a v nich Ďula − pod okem monokla, s nateklým rtem. „Tys od 
nich dostal?“ zeptal se manžel.

„Jo,“ na to Ďula. „Řekl jsem jim, ať si ty peníze strčí někam, a oni mě zmlátili.“ Ďula 
* tradiční romský pokrm – pečená střívka plněná bramborovou směsí
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měl takový vztek, že se s mým mužem domluvil, že za tu nakládačku a pokutu si pro 
ty goja stejně dojdou. Babička a Ďulova žena je přemlouvaly, ale nebylo to nic platné. 
Chlapi si vzali igelitky a šli. Pane Bože, jak já jsem se bála! Celou tu dobu jsem se 
modlila a chodila po bytě sem a tam. Když se konečně vrátili, měli plný pytel střívek. 
Tak jsme druhý den měli goja.

Kamna
Je zima, z oblohy hustě padá sníh. Sedím u stolu a namáčím si marikľi * do sósu. 

V hlavě se mi promítají vzpomínky na manželovu babičku − na její útulný pokoj 
a stará kamna. Přes rozbitá dvířka, která držela sotva na jednom pantíku, bylo vidět 
praskající oheň.

Děda přikládal polínka a babička na rozpálený plech kamen kladla na palec tlusté 
placky z mouky. Na velké pánvi osmahla maso. Uvařila meltu, nalila ji do plechových 
hrnků a postavila je na stůl. Doprostřed stolu položila pánev s masem a horké vonící 
marikľa. Namáčeli jsme si je do omastku a přikusovali kousky masa. Aby nám líp 
klouzaly do žaludku, zapíjeli jsme je horkou černou meltou.

Děda si pak sedl ke kamnům, zapálil si cigáro a přiložil. Venku se už setmělo. Čty-
řicítka žárovka svítila tak slabě, že jsme viděli, jak pláty na kamnech rudě žhnou. 
Babička si po chvíli taky zapálila a dala se do vyprávění o válce a o tom, jak se ten-
krát sloužilo u Židů. Zachumlala jsem se do veliké peřiny a poslouchala, i když jsem 
už některé historky dobře znala.

Polínka v kamnech praskala a já pomalu usínala. Bylo mi jako v ráji. Když si na to 
dnes vzpomenu, cítím na duši takové krásno, že se žádnými slovy nedá popsat.

Kino
Jednou v neděli po obědě si babička usmyslela, že půjdeme do kina. Dávali film 

o válce a o koni, kterého byli nuceni sníst hladoví ruští vojáci. A babička naléhala, 
že ho chce vidět. Šli jsme tedy na dětské představení. Když jsme si koupili lístky 
a brambůrky, usedli jsme do řady v kinosále, kde včetně nás čtyř – babičky, dědy, mě 
a manžela – bylo deset lidí. Biletářka na nás všechny koukala jako na blázny.

Po žurnálu začal film. To byl pokyn pro babičku, aby začala otevírat brambůrky. 
Pytlík šustěl a ostatní se po nás otáčeli. Záhy přiběhla biletářka a babičku napome-
nula. Chvíli byl klid. Za moment nám všem opět začala brambůrky nabízet. „Babi,“ 
říkám jí, „musíme být potichu!“ − „Jo, už budu jako myška,“ odpověděla babička. 
Jenže to sama netušila, jak hluboce bude film prožívat. Nejdřív pokřikovala na vojá-
ky na plátně slovenštinou míchanou s romštinou, místy jim i dost hlasitě a sprostě 
nadávala. Biletářka přiběhla znovu a opět babičce domlouvala. „Už budu zticha,“ 
dušovala se babička.

Ale kdepak, celý film vyrušovala a paní od lístků běhala a kárala ji jako malou 
holku. Nakonec tomu všemu babička nasadila korunu! Když přišla scéna, v níž ubozí 
hladoví vojáci zabili a pojídali koně, začala popotahovat a smrkat. Nakonec se roz-
brečela tak hlasitě, že se na nás těch dalších šest diváků rozladěně otáčelo, a biletář-
ka musela babičku vyvést ze sálu. Celou cestu domů brečela a nadávala. 

S manželem jsme si po tomto zážitku slíbili, že už s babičkou na film nepůjdeme. 
Do kina jsme s ní nakonec zašli ještě třikrát, to už ale bohužel nevyváděla jenom 
ona. Dávali totiž Planetu opic, Čelisti a Cikáni jdou do nebe.

* tradiční romská placka z mouky a vody pečená na kamnech
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Imaginární pes
Iveta Kokyová

Jak krásné odpoledne! Sestra se pro mě zastavila v práci. Zjevila se ve dveřích se 
svou tradičně velkou taškou. Hotová kočovná žena, tělem i duší. Kolega, kterého 
hned na to vylekala svým hlučným smíchem, nabyl dojmu, že se někam stěhuje. 
A tak hned začala vysvětlovat, že taška, která obsahuje hygienické potřeby, spodní 
prádlo, parfém, tři mobilní telefony a oblíbený hrnek na kávu je součástí jejího kaž-
dodenního života. Když se nám podařilo zvědavého muže zdvořile vypoklonkovat 
z kanceláře, ptá se mě, co budeme dělat. „Ségra, byla bych ráda, kdybys jela se mnou 
domů. Uvaříme si něco dobrého, posedíme u kafe a popovídáme si,“ odpovídám.

O chvíli později už nastupujeme do dvanáctky. Podařilo se mi v obsazeném auto-
busu probojovat se mezi důchodci a zabrat místa vzadu na čtyřce. V patách mi je 
sestra, která svojí rázností nechtěně potloukla obří taškou dva malé školáky.

Naproti nám na dvojsedadle sedí dvě studentky. Připomínají mi modelky z nějakého 
časopisu. Rudě nalíčené rty špulí na opodál stojící chlapce. Snažím se ve vrstvě make-
upu připomínajícím špatně rozetřenou paštiku rozeznat obrysy jejich pravých tváří. 
Ale pod líčením se neskrývají magazínové krásky, ale namyšlená děvčata. Vidím na 
nich, jak se nemohou dočkat, až konečně vystoupí, aby nemusely čichat pachy lidí růz-
ných věkových kategorií a snášet vražedné pohledy naštvaných spolucestujících, kteří 
pospíchají domů. Jejich výrazy byly tak odměřené a chladné, až mě začalo lákat spatřit 
jejich úsměv. A tak mě napadlo vyzkoušet jejich smysl pro humor. 

Autobus pokračoval v jízdě, každý si hleděl svého, když vtom jsem s vážným hla-
sem vykřikla: „Pusť mě, nech tu nohavici! Přestaň a neštěkej! No tak, příště už tě 
s sebou nikam nevezmu!“ a skláním se při tom napomínání pod sedadla. Okamžitě 
se stávám středem pozornosti. Nejvíce jsem upoutala ty dvě dívky naproti. Podívaly 
se nechápavě jedna na druhou. Úplně jsem si představila, co si pomyslely − když 
nastupovala, žádného psa přece neměla! Pozorovala jsem jejich tváře a potlačovala 
smích. Co chvíli ale hrozilo, že už to nevydržím a vybuchnu.

Děvčata zmateně a s údivem zírala pod mé sedadlo a snažila se najít neposlušného 
psa. Vtom se spustil spínač časované bomby a vyhrkla jsem: „Imaginární pes, holky!“ 
V ten okamžik jsem uviděla, jak se nepřístupně vypadajícím slečnám rozzářily oči 
a pobaveně se rozesmály. Jejich smích jako by do autobusu vnesl dobrou náladu. A já 
jsem opět musela přehodnotit své předsudky.

Krátce na to zvukové zařízení ohlásilo zastávku a slečny se měly k odchodu. Rozja-
řené nečekaným zážitkem málem zakoply o pojízdnou tašku stařenky, která ji jako 
naschvál nechala stát v uličce, aby ji všichni museli překročit. Holky se ještě honem 
otočily a nadšeně mi zamávaly.

Ke mně domů jsme dojely v dobré náladě a úsměvy nám vydržely až do večera. A tak 
nám šlo vaření rychle od ruky, kávička lépe chutnala a povídání trvalo dlouho do noci. 

O rukono, so nane
Iveta Kokyová

Savo šukar palodilos! Mri pheň avľas pal ma andre buťi. Sikhaďas pes andro vudar 
peskra bara taškaha. Phirutňi džuvľi peskra voďaha, ľikerel romaňi paťiv. Peskre 
asabnaha daraďas avri le dženes, so manca kerel buťi. Džanľas, hoj pes e pheň cirdel. 
Minďar leske phenďas, so hin la andre taška, sa so kampel te thovel pes, gači, parfi-
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mos, trin telefoni abo jekh cikňi kučori pre kaveja, kada sa lake kampel perdal o dži-
vipen. Te le romes, so kamelas te džanel sa, čhiďam avri andral e kancelarija, phučľas 
mandar e pheň, so keraha. „Pheňije, avavas bi rado, te bi manca avehas khere. Vareso 
lačho tavaha, bešaha paš e kaveja the daha peske duma,“ odphenďom.

Pal vajkeci minuti bešas pro autobusis čislos dešuduj. Maribnaha man domarďom 
maškar o džene u zabešľom o than pre štirka. Pal ma avel e pheň peskra bara taška-
ha, nakamindos demaďas duje čhavoren, so avenas andal e škola.

Anglal amende bešen duj terne rakľija. Leperen mange varesave modelken andal 
o ľil. Loľarde vušta sikhaven le raklenge, so terďon pašes. Kerav sar džanav, bo ka-
mav andre rozmakhlo makhlo te dikhel andre legri parsuna, lengre čačune muja. 
Oda nane ňisave modelki andal o ľil, ča rakľija, so hine barikane andre lende the 
užaren, sar džana tele pal o autobusis, kaj te na mušinen te šunel o khandipen savore 
dženendar the kaj te na dikhen murdaribnaskere dikhibena le dženendar, so siďaren 
khere. Lengre muja has ajse zorale the nalačhe, hoj korkori mange phenavas, sar 
kamavas bi te dikhel lengre asaben. Ta avľas mange pre goďi te probaľinel, či džanen 
te kerel pherasa. 

O autobusis džalas peskere dromeha the sako dikhelas pal peskero, te androda 
kerďom važno muj the vičinďom: „Mukh man, ma cirde man cholovatar! Preačh te 
bašol! Imar tut manca na lava ňikhaj!“ u banďarďi tel o sedački kerav vika pre mro 
rukono. Minďar savore pre ma dikhen. Nekbuter pre ma dikhen o džene, so bešen 
anglal mande. Dikhle o duj džeňa jekhe avres, na džanenas, so pes ačhel. Gondolinav 
mange, hoj lenge šereha džalas ča jekh gondolišagos – hem aľe, sar avľas andro auto-
busis the bešľas, ňisavo rukono la na has! O asaben has sar časimen bomba, so sako 
minutaha šaj demela avri.

O prekvapimen rakľija, porade jakhenca dikhenas tel o sedački the rodenas mire 
nalačhe rukones. Androda mukhľas pes avtomaticko časimen bomba the me demľom 
avri le lavenca: „Rakľale, oda načačipnaskero rukono!“ Jekhvareste dikľom lengre 
rozlabarde jakha the lengro asaben anďas calone autobusiske tato šundo. Minďar 
mange gondolinďom vareso aver pal o rakľija the inke man dodžanľom, hoj le manu-
šeske na kampel te mišľinel pal avrende ča nalačhes.

E zastavka has phenďi u o rakľija mušinde te džal tele pal o autobusis. Zdiliňarde 
oleha, so predžide, maj demade le pindreha andre taška, so thoďas jekh phuri džeňi 
maškar o sedački, hoj la savore mušinen te predžal. O rakľija sar džanas tele pal 
o autobusis, ta visarnas o šere kija amende the kerenas le vasteha. 

Lačhe asabnaha avľam ke ma khere the calo rat asahas. O taviben amenge džalas 
tel o vast, pijahas kaveja the dahas duma dži andre bari rat. 
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Cesta domů
Iveta Kováčová

Od dětství jsem ohromně zvídavá. Život, který jsem tehdy žila, i ten, co jen pro-
cházel kolem, se do mě nesmazatelně vpíjel. Tohle píšu nejspíš proto, abych sama 
sebe přesvědčila, že mám ještě lidi ráda jako kdysi, a také z neznámých důvodů chci, 
abyste věděli, jak moc miluju život, svoji rodinu.

Maminka nám často vyprávěla roztomilé i hrůzostrašné historky. „To ještě plulo 
nebe tak nízko nad zemí, že kdybys chtěla, mohla ses ho dotknout. Bylo ze samého 
světla a pomněnek. Chutnalo jako kus melounu naplněného hruškou a marikľou. Plu-
lo si a všechny živáčky těšilo světlem, teplem a jídlem. Kdykoli jste měli hlad, mohli 
jste si kousek nebe utrhnout a sníst. Nikdy žádný nechyběl, to se ví, že ihned dorostl. 
A my taky rostli, umírali a rodily se nám nové děti. Až jednou se takové novoroze-
ňátko hodně rozkřičelo, bylo pokakané a špinavé. Jeho maminka se bezmocně roz-
hlížela, opodál ale nerostl žádný list ani tráva, a tak bez dlouhého rozmýšlení a ve 
spěchu sáhla nad sebe, utrhla kus oblohy a děťátko očistila.“ Najednou se maminka 
dlouze odmlčela, smutně protáhla obličej a s povzdechem pokračovala. „Teď už jen 
ptáci smějí nahlížet do oken božího obydlí. Bůh se na nás moc hněvá, děti, tak moc, 
jak daleko se od nás odstěhoval,“ uzavřela maminka vyprávění.

Neměli jsme jen její sugestivní pohádky a historky, na které jsem se ohromně těši-
la, také nám jako zázrakem patřil velký dům v Měděnci na úpatí Krušných hor, tam 
v podhůří, blízko nebi. Mysleli jsme, že náš je i obrovský kopec plný borůvek a hadů, 
který jsme měli hned za domem. Zdálo se, že celý svět, celý život je krásný a prostý. 
Máma celé dny vařila pro nás děti, zvířatům, kterých jsme měli nepočítaně, tátovi, 
když se vrátil z práce, někdy také hladovým kolemjdoucím se zkrušujícími přího-
dami. S námi jedla také babička, občas příbuzní, často sousedka seshora. Neviděla 
jsem nikoho, kdo by uměl ukrojit a namazat krajíc chleba tak jako moje máma. Kdo 
by páral halušky s takovou zručností a chutí.

Sama jedla většinou na zemi z malého kastrůlku, jen občas se někdo z pocitu sou-
náležitosti připojil k ní. Jedla bez masa, halušky s omáčkou tak, že v ní plavaly. Ne-
zbytnou feferonku vložila do pusy, rozkousala ji a pak k ní na jazyk přiložila ještě 
vrchovatou lžíci teplé pochutiny. Její závěrečné „Ghcha!“ bylo velkolepé!

Máma nám občas notně ztloustla, nebylo to ale z halušek. Když už to vypadalo, 
že praskne, lehla si do postele a křičela jak pominutá. Když konečně utichla, ozval 
se náš nový bráška. Bylo pro nás těžké pochopit, jak z takové bolesti a svíjejícího se 
uzlíčku mohli mít takovou radost, proč říkali, že je to požehnání a štěstí.

Táta tehdy jezdil traktorem po polích. Pracoval zjevně rád, dlouho a každý den. 
Denně také četl noviny, koukal na staré filmy, často zpíval a hrál na to, co bylo zrov-
na k mání. Nevím, jak často myslel na to, že se jeho život mohl ubírat docela jiným 
směrem, kdyby se nezamiloval do maminky, kdyby si v patnácti neupletli dítě, kdyby 
zkrátka neměl rodinu nebo alespoň nebyl tak zodpovědný a tvrdý i sám k sobě.

V časech vojenské služby ho do svých tenat silně lákal svět hudby. On v tom ale ma-
minku nenechal, rozhodl se dospěle a nesobecky pro rodičovství, denně dřel, občas 
pohladil některé ze svých dětí, jen výjimečně se pomazlil s těmi nejmenšími. Bylo div-
né a bohužel i nakažlivé vidět tuhle jeho neschopnost projevovat nám city a zároveň 
cítit jeho bolest z uvědomování si své bezmoci vyjádřit obrovský zájem a lásku svým 
nejbližším. Myslím, že snad jen vůči mamince nebyl tolik ostýchavý a uzavřený.

Oba dva měli suché, tvrdé a mozolnaté ruce s krásnými dlouhými prsty. Táta nám 
sem tam věnoval letmý polibek nebo pohlazení, většinou ale výprask páskem, pár 
facek a pro některé hůře polepšitelné výrostky nebezpečnou směs obého.
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Naše máma vedle něj působila jako anděl. Každou chvíli nás až teatrálně a hlučně 
líbala − většinou na tvář, hlavu, malé děti na ústa i na pokakané přirození, poplá-
cávala nás, probírala nám vlasy, jako to dělávají opice, i když jsme zavšivené nebyly, 
vískala nás za tichého mručení, hlavěnky na svém klíně, a my byly v bezpečí, v doko-
nalé oáze klidu, lásky a štěstí.

Život se nám ale záhy přestěhováním se do velkého města podstatně změnil. Za-
čala jsem tehdy chodit do první třídy a ze strachu, že zabloudím a domů ze školy 
už netrefím, jsem si i ve snách fixovala ten velký dům, který jsem ráno jen nerada 
opouštěla. Bylo nutné vydat se dlouhou, většinou mokrou a studenou ulicí, kamsi do 
útrob města. Tam jsem pak nezpozorována zasedla do lavice, abych po vysvobozu-
jícím zvonění okamžitě vystartovala a sama si to ve spěchu a s rozbušeným srdcem 
zas štrádovala domů. Naštěstí tahle zastávka trvala jen krátce a my se jednoho dne 
všichni naložili do valníku nákladního auta a odjeli ke strýci Mišovi. 
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I stalo se
Irena Eliášová

Toho rána jsem se probudila celá zpocená. Hrozný sen! Umřela jsem a rodina mě 
proti všem romským zvyklostem dala spálit! Když se odebereme na onen svět, dáme 
se pochovat zpátky do země, odkud jsme vzešli, no ne? A už jsem byla přesvědčená, 
že celý den bude nanic.

Dopoledne se u nás stavila švagrová a hned spustila: „Představ si, ten děda, jak 
jsme se o něho starali, nám řekl: ‚Vezměte si tu v bytě, co se vám hodí, nebo to všech-
no můj syn vyhodí!‘“

„A co ty na to?“ zeptala jsem se.
„Člověče, já nevím co dělat!“
„Hele, určitě je to samé staré haraburdí. No na co vám bude, řekni!“
„To by ses divila! Má tam, náhodou, krásný věci!“
„No jo, ale abyste se kvůli nim nedostali do problémů.“
„My přece nekrademe, on nám je sám dává!“ ohradila se hned švagrová a vyvalila 

na mě oči.
„Vždyť jo, ale znáš to, řeknou: ,Hele, byli tady Cikáni a všechno ukradli,‘ a hned je 

problém!“
„To máš pravdu, tak co máme dělat?“
„Jednoduše sepište mezi sebou smlouvu, že vám ty věci dobrovolně daruje. Hlavně 

tam napiš datum a jména. I rodná čísla můžeš napsat,“ poučila jsem ji.
„Tak říkáš, že si můžeme vzít všechno?“
„Milá zlatá švagrová, já nic neříkám, já ti jen radím, a ne že tam budete rabovat. 

Ono to smrdí kriminálem! Na takové věci pozor!“
„Už jsi mě vystrašila natolik, že tam snad ani nechci jít,“ znejistěla švagrová.
„Jak myslíš, dělej, co uznáš za vhodný. Jestli si ale něco vezmete, tak to hoď všechno 

na papír, abys byla krytá!“
„Jojo, udělám, jak říkáš. Máš recht!“ ubezpečila mě a odešla.
Byla jsem ráda, že se tentokrát dlouho nezdržela a já se mohla pustit do práce. 

Dočista jsem ji pustila z hlavy.
Týden na to mě po telefonu švagrová plačtivým hlasem žádala: „Prosím tě, přijďte 

k nám, máme hrozný problém, musíš mi pomoct!“
A už je to tady! Vzpomněla jsem si, jak potřebovala poradit. Tušila jsem, odkud vítr 

vane – určitě si nedali pozor a nesepsali si to! Nechápu, k čemu jim jsou staré krámy, 
když mají byt zařízený novým nábytkem.

„Jdeme k Evě, Zdenku!“ vyrušila jsem manžela z odpoledního spánku.
„Co zase vyvedli ti blázni?“ zeptal se manžel rozmrzele.
„Mají nějaký průšvih, půjdeme se k nim podívat, však tu ranní směnu nemusíš 

věčně dospávat, pak nespíš v noci.“
Jak nám otevřela dveře, stačil jediný pohled a věděla jsem, co se stalo! „Tak co se 

děje? Povídej Evo! Týká se to těch věcí? Od toho starého pána?“
„Jo. Představ si, on umřel hned druhý den na to, jak jsme si je vzali,“ uváděla nás 

rychle do situace, zatímco jsme se přezouvali.
„A co jste si vzali? Sepsali jste mezi sebou smlouvu?“
„Ne, já na to zapomněla! Vzali jsme si obrazy a krásnou vázu! To musíš vidět! Ta má 

velkou hodnotu! Nesmírnou! Když ji prodáme, budeme v balíku! Pojďte do obýváku, 
takovou vázu jste snad nikdy neviděli! To je panečku věc!“

Jak jsme vešli do pokoje, okamžitě mi pohled padl na stůl potažený krásným kraj-
kovým ubrusem, uprostřed něhož se vyjímala − urna. Až mě zamrazilo! Bože, ti 
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blázni ve své neznalosti vzali urnu – prach pozůstalého nebo pozůstalé! S manželem 
jsme se na sebe jen podívali, to už se můj muž rozchechtal. Dostal takový záchvat 
smíchu, že ho nemohl zastavit. Švagrová nechápala.

„Co se tak směješ, brácho?“ divil se švagr.
„Tobě se nelíbí ta váza?“ zeptala se Eva, „je nádherná, ale nedá se za boha otevřít! 

To je ten problém, nemůžu ji pořádně vymýt!“
„Bodejť bys ji otevřela! To není váza, ale urna! Vždyť vy jste vzali asi popel jeho 

zemřelé manželky!“
Oba najednou změnili výraz tváře. Švagrová, která se bojí mrtvých, se začala třást 

a já měla dojem, že sebou každou chvíli praští na zem.
„Já ti to říkal, Evo, neber tu vázu, jak ji otevřeš?! Ale ty ne, nikdy mě neposlechneš. 

My měli mrtvolu celou noc a den v bytě!“ zhrozil se švagr.
„Ale jak ji mohli do té vázy natlačit, to nechápu!“ nešlo Evě na rozum, jak se může 

nebožka vměstnat do tak malé nádoby.
„Prosím tě,“ řekl manžel, „to je prach pozůstalé, oni ji nechali spálit a část popela 

potom dali do urny, jako věčnou památku. Nemůžeš ji otevřít, protože je zaplombo-
vaná. Mohlo tě napadnout, že to není váza!“

„Potřebuji se napít, je mi zle,“ vypravila ze sebe šokovaná švagrová, „tak proto jeho 
syn říkal, že jsme odcizili věc, která má pro ně velkou hodnotu. A já myslela, že se 
to týká peněz!“

„No nic, zajděte za ním, vraťte urnu a bude všechno v pořádku. Vlastně vraťte 
všechno, co jste vzali!“ uklidňovala jsem vyděšenou švagrovou. Doufala jsem, že se 
poučila a tentokrát mě poslechne.

Eva nám udělala kávu a přitom plakala a plakala. Jen nevím, jestli proto, že se roz-
loučí s pěknou „vázou“, nebo zklamáním, že nevydělá žádnou korunu!

Sedíme kolem stolu a manžel se pořád pochechtává. Tu jsem si vzpomněla na sen, 
který se mi zdál před týdnem – o tom, jak mě dala rodina spálit. Můj pohled spo-
činul na urně a představila jsem si půvabnou paní s modrýma očima, jak se na mě 
usmívá.
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Dítě
Iveta Kokyová

Matka čeká čtvrté dítě − mě. Rozhoduje se, zda půjde na interrupci. Probírala to 
s otcem. Je rozhodnuto, ona další dítě nechce, otec jí jen tak přitakal. 

Nastal osudný den, maminka leží na sále připravena k odebrání nevinného života. 
Přichází anesteziolog, chystá se ji uspat.Otec je mezitím doma neklidný, myšlenky 
mu splašeně lítají hlavou jako kulový blesk. Vtom mu to dojde: „To nesmím dopus-
tit!“ Obléká se a vyráží do nemocnice. Na chodbě potkává sestřičku a ptá se po své 
ženě. „Je právě na sále,“ odpověděla. Otec vtrhl na sál a dožadoval se mluvit se svou 
ženou. Doktor mu vysvětloval, že do operační místnosti vstupovat nesmí. Otec si 
však nedal říct a začal volat: „Veron, jestli to dítě dáš pryč, tak mi nechoď na oči, 
nebudu s tebou žít!“ Když to matka uslyšela, vytrhla se lékařům a téměř polonahá, 
aniž by si vzala své osobní věci, utekla z nemocnice. Tak mi tatínek dal největší dar 
pod sluncem, daroval mi život.

Nemocnice
V létě ve dvaasedmdesátém mi bylo šest měsíců. Tehdy jsem onemocněla černým kaš-

lem, a tak mě hospitalizovali v Jičíně na dětském oddělení. Doma jsem měla další tři sou-
rozence, kteří potřebovali péči matky. Otec většinou nebyl doma, proto za mnou máma 
nemohla moc často chodit na návštěvu. Neměla nikoho, kdo by sourozence hlídal. Lékař 
tedy napsal do zprávy sociálním pracovnicím, že o mě matka nejeví zájem, a navrhl, 
abych byla umístěna do dětského domova. Maminka pak obdržela dopis, ve kterém stá-
lo, že budu převezena do dětského domova. Když to přečetla otci, ani minutu neváhal, 
nastartoval svůj zelený motocykl a z Hořic jeli s maminkou pětadvacet kilometrů do 
nemocnice. Hned si nechali zavolat primáře a prý jak je možné, že jim chtějí vzít dítě 
do ústavu. Primář jim vysvětloval, že když rodiče málo navštěvují své děti, mají za to, 
že o ně nestojí. Tatínek mu na to rozčíleně řekl: „ Ty si myslíš, že mi dáš do ústavu moji 
dcerku?“ a vytasil na něj nůž. Primář se vyděsil. Matka mě tiskla v náruči a prosila otce, 
aby mu neubližoval. Pak nasedli na motorku, mě dali mezi sebe, a jeli jsme domů. Primář 
potom otce zažaloval a ten dostal podmíněný trest. Mě tím ale podruhé zachránil. 

Banány
Skoro všichni pamatujeme dobu, kdy nebyly k sehnání banány. Ale tatínek měl 

všude známé a uměl si poradit i s tímhle. Když mi byly dva roky, milovala jsem 
banány snad ze všeho nejvíc. Tatínek se na mě moc rád díval, když jsem si na nich 
pochutnávala. 

Vždy když jsem slyšela, že přichází domů, postavila jsem se mezi dveře a hned se ptala: 
„Tati, máš banány?“ A on na to: „ To víš že mám, pro tebe vždycky.“ A já se natěšeně usmí-
vala. Pak došlo na rozdělování – sourozenci dostali každý po jednom banánu a mně dal 
celé kilo. Ti se na tatínka hněvali. „ Jak to, že ona jich má tolik, a my jen jeden?“ ptali se. 
„Protože ona je má nejraději, a když je jí, je na ni krásný pohled,“ odpověděl. 

Pouť
„Kde jsou všichni?“ ptám se tatínka. 
„Jeli na pouť do Miletína.“ 
„Jak to? Vždyť jsem chtěla jet s nimi!“ 
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Jednou do roka se čtrnáct dní po pouti v Hořicích koná jedna v Miletíně. Jako 
osmileté dítě jsem si takovou událost nechtěla nechat ujít, prošvihla jsem už tu 
v Hořicích.

Jak jsem zjistila, že se mí sourozenci vydali beze mě, přivodilo mi mé zklamání 
hysterický záchvat. Praštila jsem sebou o zem, začala jsem kopat nohama a šíleně 
brečet. V momentě, když mě tak tatínek uviděl, neváhal a pro svůj i můj klid mě po-
sadil na motorku a vyrazili jsme do Miletína. Vzali jsme to zkratkou přes Boháňku. 
Táta mě vozil na motorce jen zřídkakdy, nebyla jsem na to moc zvyklá. Proto mě 
tehdy přepadl obrovský strach, že se zabijeme. Hrozně jsem se bála a začala jsem 
brečet. Táta zastavil a ptal se: „Co ti zase je? Chtěla jsi na pouť, tak jedeme!“ Já na to: 
„Já se s tebou bojím jet, jedeš moc rychle.“ Tatínek to už nevydržel, otočil motorku 
a jeli jsme zpátky domů. Tentokrát jel krokem, lágroval jedničku. 

Okno
Měli jsme dětský pokojík v přízemí, okna byla tak nízko, že nebyl problém z nich 

vyskočit a zmizet. Když jsem chtěla potají odejít z domu, utekla jsem oknem a rodiče 
neměli ani tuchy o tom, že nejsem v posteli. Jednoho večera jsem obhlídla situaci, 
vzduch byl čistý, a tak jsem vylezla ven. Vše proběhlo bez problému. Když jsem se 
vracela domů a lezla jsem oknem do pokoje, čekalo mě velké překvapení. Tatínek 
stál za závěsem a číhal na mě. Nechápu, jak zjistil, že nejsem doma a že polezu na-
zpět oknem. Nevěděla jsem, jak zareagovat, a tak jsem zavtipkovala: „No, to nemá 
cenu, tati, ty jsi mě odhalil.“ Čekala jsem, že bude zle. Tatínek se na mě pod vousy 
lehce pousmál a odešel do své ložnice. Víckrát jsem oknem nelezla.

Marky
Učila jsem se na strojního mechanika. Jednou jsem byla jako nejlepší učnice za 

odměnu vybrána do tehdejšího NDR na čtrnáctidenní pobyt. Můj tatínek, když to 
slyšel, nesouhlasil, abych jela. Byla jsem z toho smutná. Svěřila jsem se vychovatelce. 
Neváhala a z Jičína jela za mými rodiči do Hořic. Po dlouhém přesvědčování nakonec 
rodiče souhlasili. Byla jsem šťastná jako blecha. Tenkrát se v Německu platilo vý-
chodními markami, v přepočtu na české koruny byla jedna marka tři koruny. 

Pozdě v noci mě otec vzbudil. Nejdřív jsem se vyděsila, že jsem něco provedla. On 
mi ale podal štůsek bankovek. Měl všude dobré známé, a tak mi sehnal tři sta ma-
rek! Povídá: „Tady máš, ale musíš mi koupit nějaký šikovný nožík!“ Zírala jsem jako 
blázen – můj tatínek mi sehnal marky!

Mám tě rád
Je mi dvaačtyřicet a nikdy jsem svého tatínka neslyšela říct, že mě má rád. Před 

osmi lety jsem jednu nelehkou životní situaci řešila odchodem od rodiny a začala 
žít sama v malém bytečku. Pro rodiče to byla nemilá zpráva, taky s nimi od té doby 
nejsem ve styku. Jednoho květného dne ale přijela na návštěvu sestra, aby mi dala 
kázání o morálce a dobrém chování. A s ní přijeli i mí rodiče. Nelíbilo se jim, že jsem 
před lety odešla od svého manžela a dětí.

Ten den mi sestra napsala SMS zprávu, že jsou před bytovkou a poprosila mě, 
abych šla ven za nimi. Ignorovala jsem ji, věděla jsem, co mě čeká. Ale sestra se ne-
nechala odbýt − vyjela výtahem do čtvrtého patra, postavila se před dveře a klepala, 
dokud jsem neotevřela. Trvala na tom, abych šla za rodiči, kteří čekali venku.

Něco se ve mně v tu chvíli zlomilo a já spolu s ní sjela dolů, přestože pro mě bylo 
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nepředstavitelně těžké odhodlat se po tolika letech k osobnímu setkání. Když jsem 
zdálky viděla přicházet mámu, první, co mi proběhlo hlavou bylo: „To snad není 
pravda, jsem celá ona!“ Tak moc jsem jí byla podobná. 

Sedli jsme si před bytovkou na lavičku. Otec mě začal poučovat, jak se má romská 
žena chovat. „Žena neopustí svého manžela, i kdyby ji sebevíc trápil. Podívej se na 
svou mámu, mlátil jsem ji, a pořád se mnou žije! To proto, že mě miluje a nedovolila 
by si odejít od dětí. A co vyvádíš ty? Děláš rodině jen ostudu! Čeho jsem se to dožil?!“ 
Matka jen přitakala. Nic jsem neříkala, upřeně jsem se dívala do země a poslušně ho 
poslouchala. V duchu jsem si říkala, jak táta pohubnul a zestárnul. Stydlivě jsem si 
ho prohlížela. Po tom všem kárání jsem se mu nechtěla podívat do očí. 

Vtom zazvonil telefon, volala mi dcera, že neumí vykostit kuře. Maminka se ptala, 
co chtěla. Odpověděla jsem jí, že chtěla poradit v kuchyni. Máma se chytla za hlavu 
a pronesla: „Vždyť jí je čtyřiadvacet, jak to, že neumí vařit? Okamžitě jeď domů dě-
tem udělat jídlo!“ Poníženě jsem kývla.

Bylo mi trapné s nimi dál mluvit venku, pozvala jsem je proto na návštěvu k sobě 
do bytu. V tu chvíli sestře zazvonil telefon, když domluvila, zavelela: „Mami, tati, 
musíme jet.“ Než nasedli do auta, přistoupil ke mně tatínek a řekl mi: „Běž, dce-
ruško, domů, nedělej hlouposti. Mám tě rád.“ Jako by se mi na chvíli zastavil dech. 
Tatínek pocity nikdy nedával najevo. Pak nasedl do auta a všichni odjeli. Odcházela 
jsem domů se slzami v očích a přemýšlela, co bude s mým životem dál. 

O čhavoro
Iveta Kokyová

Miri daj užarel štartone čhavores – man. Mišľinel, či dela te odkerel. Delas pal kada 
duma mire dadeha. Imar pes phenďas, miri daj na kamel avre čhavores, miro dad ča 
avka le šereha kerelas. 

Avľas e ora, miri daj hiňi richtimen pre sala te odlen bidošakro dživipen. Avel 
o anasteziologos, richtinel pes la džuvľa te sovľarel. Mire dades nane than, o mišľi 
leske denašen šereha sar o perumos. Androda leske doavľas. „Kada našťi domukhav!“ 
phenel peske. Urel pes the džal andre špitaľa pre ginekologija. Pre chodba arakhľas 
la sestričkaha the phučel latar, kaj hiňi leskeri romňi. „Akana hiňi pre sala,“ phen-
ďas e sestrička. O dad demaďas pre sala the kamelas te del duma peskra romňaha. 
O doktoris leske phenelas, hoj našťi džal pre sala. O dad peske na mukhľas te del te 
phenel the chudľas te kerel vika: „Veron, sar ole čhavores deha het, ta pes mange aňi 
ma sikhav, na dživava tuha!“ Sar e daj šunďas leskri vika, ta cirdľas pes avri le dokto-
riske andral o vast the maj langi, aňi peske na iľas peskre veci, denašľas andral e špi-
taľa. Kavka man diňas miro dad nekbareder daros tel o kham, diňas man dživipen. 

E špitaľa
Sar mange has šov čhon, nasvaľiľom kale chasabnaha. Somas andre špitaľa ke Jiči-

na pro čhavorikaneskero. Andro oda časos man has khere mek duj phrala the pheň, 
the lenge kampelas la da, hoj pal lende te bajinel. O dad na has furt khere, vašoda 
miri daj našťi phirelas pal ma but andre špitaľa. Na has la ňiko, ko bi paš o čhavore 
ačhelas.

O doktoris pisinďas andre ľil la socijalkake, hoj e daj na bajinel pal ma, the kamenas 
man te thovel andro ľeľencos. E daj chudľas andral e špitaľa o ľil, kaj has pisimen, hoj 
man thovna andro ľeľencos. Te kada hiros e daj ginďas mire dadeske, na užarlas aňi 
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jekh minuta, štartinďas peskri želeno motorka the avľas mira daha andre špitaľa ke 
Jičina. Hořicatar oda has bišupandž kilometri. Avle the mukhle peske te vičinel le 
primaris. Denas leha duma, sar oda, hoj lenge kamen te lel la čhajora andro ustavos. 
O primaris lenge phenelas, hoj sar e daj the o dad na phiren pal peskre čhavore, ta 
pes zdel, hoj pal lende na kamen te bajinel. Miro dad leske choľamen phenďas: „Tu 
tuke mišľines, hoj mira čha thoveha andro ustavos?“ the cirdľas pre leste avri e čhu-
ri. O primaris daranďiľas. E daj man chudelas andro vasta the mangelas le dades, hoj 
te les na kerel ňič. Paľis bešle pre motorka, me bešavas maškaral the geľam khere. 
O primaris diňas ko phendle mire dades the jov chudľas podminka. Ta hinke man 
kerďas baro keriben, cirdľas man avri le doktorenge andral o vast th’o domovos.

O banani
Savore pametinen pro časos, so pes na delas te dochudel banani. Mire dades has 

všadzik prindžarkutne džene, džanelas, so te kerel. Sar mange has duj berš, igen 
kamavas banani. Miro dad has igen rado, sar man dikhelas te chal, sar mange šma-
kinel.

Kana šunavas, hoj avel khere, terďiľom maškar o vudar the takoj phučhavas: „Dado, 
hin tut banani?“ Jov phenelas: „Šaj džanes, hoj hin man perdal tute banani.“ Me igen 
asavas. Paľis rozdelas pes – le phralen the la pheňa diňas po jekh bananos the man 
diňas calo kilos. O phrala the e pheň pro dad rušenas. „Sar oda, hoj la des kilos the 
amen des ča jekh?“ phučhenas o čhavore. „Vaš kada hoj joj len chal nekradeder the 
šukariben pre late te dikhel, sar chal,“ odphenďas o dad.

O odpustos
„Kaj savore hine?“ phučhav mire dadestar. 
„Gele ke Mileťina pro odpustos.“
„Sar oda? The me kamavas te džal lenca!“
Jekhvar andro berš hin pal o dešuštar ďives pal e Hořicakero odpustos jekh the 

Mileťinate. Sar ochto beršengri čhajori mange na kamavas te mukhel oda te denašel. 
Imar mange denašľas Hořicate.

Ča sar zbačinďom, hoj mire phrala the e pheň gele korkore bi miro, mira žaľatar 
chudľas man bari choľi. Čhiďom manca pre phuv, chudľom te ruginel le pindrenca 
the but te rovel. Sar man o dad dikhľas, na užarďas, the hoj te aven smirom so duje 
dženen, thoďas man te bešel pre motorka the geľam ke Mileťina. Džahas perdal 
Bohaňka, hoj te avel amenge pašeder. Ča varekana man mro dad lelas pre motorka, 
na somas pre’oda sikhaďi. Ňisostar ňič pre ma avľas dar, hoj pes murdaraha. But 
daravas the chudľom te rovel. Mro dad zaačhiľas the phučelas: „So hin tuke hinke? 
Kamehas te džal pro odpustos, ta džas!“ Odphenďom leske: „Me man tuha darav te 
džal, džas igen fest.“ 

Miro dad imar na ľikerďas avri, visarďas e motorka the geľam pale khere. Džalas 
polokes, cirdelas avri e jedňička.

E blaka
Has amen čhavorikano kher maj tele, o blaki has avka tele, hoj na has ňič te chuťel 

avri the te našľol. Sar kamavas te džal andral o kher, te ňiko na džanel, chuťiľom 
avri perdal e blaka the e daj th’o dad na džanenas, hoj na som andro haďos. Jekhvar 
raťi obdikhľom so sar, o luftos has žužo, geľom avri perdal e blaka. Sa has lačhes. Sar 
avavas pale khere the džavas perdal e blaka andre, užarelas pre ma baro naužardo. 
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O dad terďolas paš e blaka the užarelas pre ma. Na avel mange pre goďi, sar avľas 
avri pre kada, hoj na som khere the džava perdal e blaka pale. Na džanavas, so te ke-
rel, ta kerďom pheras: „No, kada, dado, hino pre ňisoste, tu man dikhľal.“ Užaravas, 
hoj avla nalačhes. Miro dad pre ma tel o hora zaasanďiľas the odgeľas andre peskri 
spalňa. Buter imar perdal blaka na džavas. 

O marki
Keravas škola – strojní mechanik. Jekhvar, hoj man nekfeder sikhľuvavas, somas 

avri kidľi te džal andre akorutňi NDR pro dešuštarďiveseskero ačhiben. Miro dad 
sar šunďas, na kamelas, hoj te džav. Somas olestar žaľostno. Sa phenďom mira vicho-
vatelkake. Na užarelas the Jičinatar geľas pal mri daj th’o dad ke Hořica. Pal o baro 
vakeriben miri daj th’o dad phende, hoj šaj džav. Oda razos somas bachtaľi sar džuv.

Akor pes poťinlas andro Ňemciko le markenca, pre amare love has jekh marka trin 
koruni. 

Raťi sovavas, te o dad man iľas upre. Peršo razos daranďiľom, hoj hinke vareso 
kerďom. Aľe jov man diňa kopica le markenca. Mire dades has všadzik prindžarkut-
ne džene, vaškada mange arakhľas trin šel marki! Phenel: „Adaj hin tut marki, aľe 
mušines mange te cinel varesavi šukar čhuri!“ O jakha pes mange phandenas andre, 
dikhavas sar diliňi – miro dad mange arakhľas marki!

Me tut rado dikhav
Hin mange štarvaldeštheduj berš the ňigda mire dadorestar na šunďom, hoj man 

rado dikhel.
Angle ochto berš o dživipen mange anďa varesave problemi the me len kerďom 

avri, hoj odgeľom andral o kher la fameľijatar. Ačhiľom te dživel korkori andro cikno 
kheroro. Perdal e daj th’o dad oda has nalačho hiros, the vašoda lenca na dav duma. 
Jekh majoskro ďives pal ma avľas miri pheň, hoj man te sikhavel sar pes lačhes te 
ľikerel. E pheň avľas mira daha the dadeha. 

Na has lenge pre dzeka, hoj odgeľom khatar mro rom the čhavore. E pheň pisinďas 
mange SMS, hoj hine anglal e bitovka the mangľas man, hoj te avav tele. Na šunavas 
la, džanavas, hoj man dela goďi. Joj na mukhľas kavka – avľas vitahoha dži andro 
štarto štokos, terďiľas anglal o vudar the durkinlas, dži kim na phundraďom o vu-
dar. Kamelas, hoj te džav pal miri daj th’o dad, so užarenas avri.

Vareso pes andre ma previsarďas the geľom laha. Ňiko peske na džanel te predsta-
vinel, sar pharo perdal ma has pes lenca te dikhel pal ajci berš. Sar dikhľom dural te 
avel mira da, peršo, so mange pregeľas šereha, phenďom mange: „Devla, kada nane 
čačo, hem me som andre savoreste sar miri daj!“ Ajci but pre late marav.

Bešahas savore pre lavka anglal e bitovka. Miro dad man sikhavlas, sar pes kampel 
romaňa džuvľake te ľikerel. „E džuvľi na oddžal peskre romestar, the te bi la but 
trizňinelas. Dikh pre peskri daj, maravas la the furt manca dživel! Vašoda, hoj man 
kamel the na odgeľahas bi le čhavorendar. So keres tu? La fameľijake keres ča ladž! 
Soske me man dodžiďiľom?“ Miri daj ča le šereha kerelas. Ňič na phenavas, dikhavas 
andre phuv, sikhavavas, hoj les kamav te šunel. Perdal peste mange phenavas, sar 
o dad phuriľas the šuťiľas. Ladžandutnes pre leste dikhavas. Pal kada, so pre ma vika 
kerelas, na kamavas leske te dikhel andro jakha.

Androda mange vičinďas miri čhaj, hoj na džanel te kerel kachňi. E daj phučhelas, 
so e čhaj kamelas. Phenďom lake, hoj na džanel te kerel kachňi. Chudľas pes šerestar 
the phenďas: „Hem bištheštar berš lake, sar oda, hoj na džanel te tavel? Minďar dža 
khere te tavel le čhavorenge!“ Le šereha kerďom, hoj džava khere te tavel. 
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Has mange nalačhes lenca te del duma avri, vičinďom len ke peste andro kher. 
Akana la pheňake vareko vičinďas, te dovakerďas, sig phenďas: „Daje, dado, mušinas 
te džal.“ Savore pes kidenas het. Miro dad ke ma avľas the phenďas mange: „Dža, 
mri čhajori, khere, ma ker diliňipen. Rado tut dikhav.“ Sar te bi pes mange zaačhiľas 
o dichos. Miro dadoro ňigda na sikhavlas, so čujinel. Paľis bešľas andro motoris the 
savore odgele. Oddžavas le apsenca andro jakha the mišľinavas, so avla mire dživip-
naha dijader.
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Vypadáš skvěle
Jana Hejkrlíková

Z kabelky mi zní oblíbená melodie Don t́ worry, be happy. To volá někdo, koho ráda 
uslyším. Mám totiž v telefonním seznamu vyzváněcí tóny uspořádané podle sympa-
tií k volajícím. No jasně, Pavča! 

„Halo, tady Krasomila.“ 
„Ahoj, tady Šehrezáda,“ odpovídám. Obě se smějeme. 
Tuhle osůbku vždycky ráda slyším a ještě raději vidím. „Tak co, čhaje, pojedeš zítra 

do školy?“ ptá se mě Pavlína.
„Určitě, máme Jančiho, tak to nesmím chybět.“
Tak totiž říkáme přednášejícímu na univerzitě v Praze, kde se na romistice trápím 

už třetím rokem. 
„Už jsi myslela na to, co provedeme Emilovi, když má ty pětačtyřicátiny?“ ptá se 

mě Pavlína. 
„Holka, mám plnou hlavu onomaziologických systémů a jiných hloupostí. Úplně 

jsem na bráchu zapomněla! Ale zítra se po škole stavím a něco vymyslíme.“ 
Každý týden u Pavlíny přespávám ze středy na čtvrtek, protože mám nejvíc před-

nášek, těžko bych se večer dostávala domů.
Po osmé večer odcházím z fakulty, v hlavě mám guláš a navíc jsem neodhadla 

počasí, takže mi je zima. Staroměstské náměstí mě trochu rozptýlí. V dálce slyším 
pozoun. Aha, u svatého Mikuláše zase hraje jazzový dědula. Mám ráda jazz a blues, 
a tak se pokaždé zastavím, poslechnu si skladbu a vhodím do futrálu dvacku. Dojdu 
až ke kostelu, opřu se o zábradlí a poslouchám můj oblíbený evergreen Summerti-
me. Broukám si s dědou a v duchu přemítám o jeho romantickém jazzovém mládí. 
Pozoun dozněl, poděkuji a vhazuji peníze. On se noblesně ukloní a říká: „Od muzi-
kantky mě to těší obvlášť.“ Usměju se a kráčím na tramvaj číslo sedmnáct. Přemýš-
lím, odkud ví, že taky dělám do muziky. Nikdy jsem s ním nemluvila, tak jak na to 
přišel? Na Strossmayeráku přestupuju na jedničku a mířím na Letnou. V obchodě 
ještě kupuju pro Roberta pomerančový džus a pro Robíka čokoládu. Pak vystoupám 
do posledního patra secesního domu, kde bydlí Pavlína s rodinou. Zazvoním, dveře 
se rozletí a v nich stojí rozchechtaná Pavča. 

„Nazdar, Babo Jago,“ povídám udýchaně. 
„Já jsem Krasomila, kdyby sis toho náhodou nevšimla.“ 
„Na takové hoře může bydlet jen Baba Jaga, už ses na sebe někdy koukla do zrcadla? 

Určitě tě v kolíbce tvojí mámě podstrčila bosorka.“ Pavlína se směje svým zvonivým 
smíchem a její muž Robert říká: „Prisambačku, já jí taky říkám, že je čarodějnice.“ 

Robík vstane od klavíru a s ironickým úsměvem přitakává tátovi. Pavlína mi mezi 
tím nandává jídlo. Robert neví na co se zeptat. „Tak co je nového v Příbrami?“ vy-
padne z něj po chvíli.

„Ani nevím,“ odpovídám. 
„Jak to, že nevíš?“ 
„Já si teď připadám, že jedu jak stroj − přijdu z práce domů, nasadím walkmana na 

uši, poslouchám nahrané přednášky a při tom vařím, peru a dělám všechny ty nud-
né domácí práce, abysme neshnili ve špíně a rodina mi nepomřela hlady. V sobotu 
většinou se Zdendou někde hrajeme, a když ne, i tak jsme někde v luftě,“ odpovídám. 

„Ale Zdeněk je stejně dobrej, že tě pouští samotnou do Prahy,“ povídá Robert. 
To nekomentuju a raději stáčím řeč jinam: „Tak co jsi dneska dělal?“ 
Robert ožije a na svém mobilu mi ukazuje koupelnu, kterou dnes obkládal. Robert má 

svoji práci rád. Postupně mi ukáže všechny koupelny, které za poslední půlrok obložil. 
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„Tak co vymyslíme na toho Emila?“ ptá se Pavlína. V televizi zrovna běží pořad 
Vypadáš skvěle. Zadívám se na obrazovku a v ten moment vykřiknu:

„To je nápad, uděláme Emilovi v přímém přenosu Vypadáš skvěle! Jen z něho neu-
děláme VIP elegána, ale VIP neandrtálce,“ odpovídám Pavlíně. 

„Jak to chceš provést?“ 
„No, mrknem na stránky televize. Určitě tam mají přihlášku.“ Pavlína nelení a už 

sedí u počítače a hledá. 
„No ne, fakt to tam je. Dokonce i s logem Vypadáš skvěle!“ 
„Vy dvě jste ale bosorky, to mu nedělejte! Víte, jaký z toho bude mít nervy?“ prosí 

za mého bratra Robert. Nic jsme na jeho řeči nedbaly, stáhly jsme logo a na nový 
papír napsaly něco v tom smyslu, že na základě přihlášky do pořadu byl můj bratr 
vybrán díky tomu, že se právě oženil s o jedenáct let mladší ženou. Napsaly jsme 
datum příjezdu na den, kdy bude slavit své kulatiny. Zbytek večera jsme vymýšlely, 
jak to celé provedeme. Robert nevěřícně kroutil hlavou a měl nás za pěkné potvory. 
My dvě jsme se u toho naopak náramně bavily.

Večer, když jsem šla spát a sundávala si přívěsek, došlo mi, jak jazzový dědula při-
šel na to, že také muzicíruju. Nosím totiž na krku vyřezávanou dřevěnou notu od 
manžela.

Ráno jsem nelenila a zajela až na poštu na Praze 4, aby na obálce, kterou budu 
posílat bráchovi, bylo razítko jako by to posílali z Kavčích hor. Poté jsem zavolala 
švagrové. 

„Ahoj Blanko, vymyslely jsme s Pavlínou takovou lumpárnu na oslavu Emilových 
narozenin.“

„Jé, to jsem zvědavá,“ říká Blanka. 
„Přijde mu poštou, že je vybrán do pořadu Vypadáš skvěle, tak nás neshoď.“
„Neboj,“ odpovídá švagrová. 
Za týden jsem jela služebně do Karlových Varů a domluvila se s bráchou, že u nich 

přespím. Emil čeká u autobusu. Nastoupíme do auta a hned mi povídá:„Představ si, 
co mi provedla Blanka! 

Přihlásila mě do toho praštěnýho pořadu Vypadáš skvěle!“
Dává mi trochu práci, abych vypadala překvapeně a nesmála se. 
„Asi jí připadám starý,“ pokračuje Emil. 
„Ale jdi ty, vsadila bych se, že to tak nemyslela.“ 
„Já jsem jí řekl, že doma nebudu, ať si tam s nimi dělá, co chce, až přijedou.“ 
„Já myslím, že tě spíš chtěla potěšit a pochlubit se, jakého má doma fešáka.“ 
Emil neodpověděl, jen zamyšleně koukal na cestu. U nich doma jsme se bavili 

o všem možném, jen ne o pořadu Vypadáš skvěle. Já i Blanka jsme se snažily být 
nenápadné. Až příští večer, když jsem přijela z jednání, bratr otevřel flašku a trochu 
se popíjelo. Opět začal mluvit o televizním pořadu. 

„Tu moji skříň si prober sama,“ povídá své ženě. 
„Je to snad moje skříň?“ odpovídá mu Blanka. 
„Ne, ale já jsem si sem televizi nepozval a stejně nebudu doma, až přijedou.“
„A kde budeš?“ ptám se ho. „Vždyť tady budeš mít hosty a nebude jich málo.“
„Už jsem to vymyslel. Pronajal jsem si sál v Khamoru a všichni budeme tam.“
„Aha,“ odvětím zaskočeně. 
Blanka naštěstí hned dodá: „Já jim teda napíšu, aby přijeli do Khamora.“ 
„No to se opovaž!“ zahrozil jí Emil. 
„Náhodou by to byla sranda,“ podpořím svou švagrovou. 
„Jo? Tak ať předělají vás!“ 
„Ale nás nevybrali, vybrali tebe.“ 
„Žádný takový, já komedianta v televizi dělat nebudu!“ ukončil bratr rázně debatu 
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a šel spát. My s Blankou jsme ani nedutaly, jen jsme se domlouvaly posunkama. Mně 
bylo najednou bráchy líto a v podstatě i švagrové, protože v takové atmosféře budou 
žít ještě čtrnáct dní, než oslava vypukne. 

Druhý den jsme s Blankou vyrazily nakoupit a švagrová mi popisovala situaci, když 
mu ten dopis přišel. Nejdříve si myslel, že to je zase jeden z těch obvyklých kanad-
ských žertíků, jaký mohl potkat kohokoli z naší party − Líbu s Láďou z Olomouce, 
Pavlínu s Robertem z Prahy, bráchu s Blankou z Karlových Varů nebo nás dva se 
Zdeňkem. 

Zkoumal tedy pozorně dopis včetně obálky. Přesvědčilo ho až razítko z Prahy 4. 
„Jak jsi na to přišla?“ ptá se mě Blanka. 

„To víš, já svýho bráchu znám. Je děsnej puntíčkář, tak jsem s tím dopisem zajela 
až na čtyřku. A co ty, jak to tu ty dva týdny vydržíš?“ 

„To zvládnu,“ usměje se Blanka. 

Nastal den D. Přijeli známí, příbuzní a vše se chystalo na oslavu. Jako na potvoru 
ale bratra bolel zub, měl, chudák, oteklou pusu. „No vidíš,“ říká mu Zdeněk, „tak 
třeba přiveze ta televize i zubaře a opravdu tě vylepší.“

„Nechci o nich ani slyšet. Stejně si myslím, že to je nějakej nejapnej žert,“ prohlásí 
Emil přesvědčeně. Všichni jsme dělali, jako že nevíme, o čem mluví. Jen Robert cítil 
lítost a porozumění vůči svému nejlepšímu kamarádovi a zastával se ho. A tak jsme 
tedy nakonec − vzhledem k Emilově bolesti − popadli Roberta. Vzali jsme nůžky, 
že ho ostříháme. Robert se s námi začal rvát. Na vlasech mu hodně záleží, vždycky 
dbal na perfektní střih. Nakonec jsme mu tedy na palici narazili rozcuchanou paru-
ku. Servali jsme z něho oblečení a oblékli ho do chlupatého leskyma. Ještě jsme ho 
počmárali a do ruky mu strčili kyj. Místo uhlazeného hezouna stál před hosty ho-
tový neandrtálec. Tím jsme si však zavařili, protože svou novou roli přijal dokonale. 
Věnoval pozornost ženám a dívkám, ovšem po neandrtálsku − sahal, kam neměl, 
tahal nás za vlasy. Jedl rukama, pil přímo z lahví. Prostě nás za mého bratra pořádně 
vytrestal. Nakonec jsme byli rádi, když přestal hrát a byl to zase ten neodolatelný 
hezoun. Bratr nakonec vyhledal zubní pohotovost, kde mu zub vytrhli. A pak se 
hrálo a tančilo až do rána. Emilovi jsme popřáli hlavně zdraví a gratulovali mu ke 
skvělé manželce, která umí držet basu, i když kvůli tomu měla doma dvě neděle 
peklo. Na mou adresu bratr poznamenal, že pomsta bude sladká. Tak to jsem si tedy 
zavařila! Nevím, kdy na mě ta naše povedená parta kamarádů něco vymyslí. Jednou 
nám málem na parkovišti prodali auto, jindy jsme zase skoro provdali Pavlínu i se 
stánkem, kde prodávala suvenýry, coby věnem. Líbila se totiž jednomu cizinci, ale to 
už je jiný příběh.
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Sedmé patro
Erika Olahová

V tom bytě jsem byla jako spoutaná. Bydleli tam lidičkové, pro který jsem žila, 
a byli tak malí, že můj život bez nich neměl žádný význam. A tak jsem tam s manže-
lem a dětmi prožívala nejkrásnější dny svého života.

Svoji nezkrotnou povahu jsem projevovala o to více v práci. Jako pomocná síla 
jsem měla neuvěřitelné možnosti trápit nejen své spolupracovníky, ale i nadříze-
né. Dodnes mi nejde do hlavy, jak mi to mohli trpět. Nejednou se stalo, že když 
se dělalo jídlo na víně, společnými silami jsme víno dokázali vypít a strávníci ani 
nepoznali, že v jídle chybí. Vařit pro horníky tisíc osm set obědů byla pěkná fuška, 
a tak se děly věci, o kterých se těžko vykládá, pokud jste nebyli přímo u toho. Konec 
pracovní doby taky nemusel nutně znamenat konec pro mého vedoucího. Vypustit 
mu duše od auta, když požil, pro nás nebyl žádný problém. Vždyť jsme se báli o jeho 
život! Ono ale jít čtyři a půl kilometru v mínus pětadvaceti taky není sranda. Dávat 
do sáčků od cukru sodu nás rovněž drželo docela dlouho. Káva pak pěkně pěnila. 
A tak jsem s radostí vstávala ve čtyři ráno, abych stihla kafe a kyvadlovou dopravu. 
Tam u nás na severu byla šílená zima. Když konečně přijel autobus, člověk se ne-
mohl hnout ze zastávky, jelikož přimrzl. V tu dobu byly naše srandičky na vrcholu, 
smradlavé syrečky v botách našich obětí představovaly jen slabší část našich neho-
rázných výmyslů.

Nastal den D, den mých třicátých narozenin, a já se těšila jako malé dítě, co čeká 
na nějaký zázrak. Už týden před tím jsem upozorňovala celou rodinu, že tento den 
bude patřit jen mně. Chudák manžel se s tímto faktem chtě nechtě smířil. V práci se 
chystali vrátit mi všechny mé úskoky a legrácky i s úrokama. Hned ráno mě čekala 
studená koupel v kotli na polévku a pak mi celý den opláceli to, co jsem během celé-
ho roku prováděla já jim. Konec šichty se blížil a já se v domnění, že už vše skončilo 
a nemůže se mi stát nic horšího, než se stalo, s každým loučila, jako kdybych odjíž-
děla na severní pól. Všichni se rozešli s pozdravem „tak zítra“, a tak jsem si dala do 
tašky dvě sklenice výborné štěpánské omáčky, celý knedlík uzmutý už ráno v devět 
a šest kousků masa, přes který bylo vidět až do Brna. Takto vyzbrojená jsem prošla 
vrátnicí, aniž by mě někdo lapl, a celá šťastná, jak si s mužem pochutnáme, jsem 
kráčela k autobusové zastávce.

Vtom mi do cesty vjelo auto plný mých kolegů, přímo za jízdy mě drapli, málem 
mi urazili hlavu, jak mě cpali do auta, a s velkým řehotem mě odváželi neznámo 
kam. Marně jsem bojovala, marně jsem prosila, prostě únos, jak má být. Po pěta-
dvaceti kilometrech mě dovezli před nějakou knajpu, a i když jsem se bránila jak 
lvice a vysvětlovala, že mě doma čeká rodina a moje děti snad hlady pojdou, čapli 
mých čtyřicet devět kilo a za chvíli jsem seděla za stolem obklíčená jako Vietnamec 
v Saigonu. Šampáňo, finská vodka a řezané pivo mě po chvíli zlomily natolik, že jsem 
se už bez boje vzdala. Nejen, že jsem po třech hodinách nevěděla, kdo jsem a co po 
mně chce ta chátra kolem, ale já zapomněla i na to, že jsem vdaná a doma mě čekají 
dvě nezletilé děti! Ztratila jsem pojem o čase, a i přesto, že jsem předtím nikdy tak 
nepila, lila jsem do sebe, co se dalo. Možná se mí spolupracovníci lekli, že dostanu 
otravu alkoholem, anebo už sami měli dost, jedna věc však byla jasná, a to, že jsem 
se najednou ocitla u nás na sídlišti. Klíče od vchodu ale nepasovaly do dveří. „Jak já 
se dostanu domů? Co jim řeknu a kolik je vlastně hodin? Ježíši, oni mě nechtějí pustit 
dovnitř! Já tady snad zmrznu! No počkej, budu držet ten zvonek tak dlouho, až tě 
to přestane bavit! Však ty mi otevřeš!“ rozhodla jsem se a opřela se mátožně o skle-
něnou výplň panelákových dveří. Ty se po chvíli rozezvučely a já doklopýtala k vý-
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tahu. Hurá, dnes nestávkoval, a tak jsem se dovnitř nacpala i s tou taškou s prošlým 
obědem a zmáčkla sedmičku. Vyjela jsem nahoru a ejhle, ne a ne se klíčem dostat do 
bytu. Začala jsem klepat na dveře, prvně potichu, abych nevzbudila děti, a potom už 
silně bušit. Byla jsem pěkně uražená.

Otevřel mi malý tlustý chlap v pruhovaných trenkách, škrábal se na plešaté hlavě 
a zíval. „Co tady děláte?“ vyštěkla jsem, odstrčila ho a šla dovnitř. Páni, ten koberec 
už je pěkně špinavý, pomyslela jsem si, no však se do toho zítra pustím. Usalašila 
jsem se v kuchyni a začala mu vykládat, ať zavolá mýho Jiříka, který se nemá proč 
zlobit, vždyť já za to nemůžu, že mě spolupracovníci unesli a takhle opili. Vždyť 
mám dnes třicet let a to už je co říct! Něco jsem ještě vykládala, pán kýval unaveně 
hlavou a najednou se tam objevila silná paní v noční košili s natáčkou na ofině. Nevě-
řícně jsem se na ně dívala a nevěděla, co si o tom mám myslet. Vypadali, že jsou na 
tom stejně! „Mladá paní, chviličku počkejte, já vás k tomu vašemu Jiříkovi dovedu,“ 
řekl muž a za chvíli přišel v červených teplákách s pruhama a proužkovaném sepra-
ném vršku od pyžama. To už mi paní Matoušková mezitím sdělila, že to je jejich byt 
a já že bydlím o vchod dál. Tak proto jsem v předsíni marně hledala naše třímetrové 
akvárko a myslela si, že ho snad manžel opravdu prodal sousedovi, který ho od nás 
lákal už pěkně dlouho. Milý a hodný pán mě dovedl až před dveře našeho bytu, ote-
vřel mi mýma klíčema a předal mě pobavenému manželovi. 

Lidičky, můžu vám říct, že od té doby, kdykoliv jsem potkala Matouškovi, jsem byla 
červená až někde, kde to není vidět. V práci mi začali říkat, že mě ten můj věk nějak 
sebral, a sám šéf prohlásil, že jsem prý zmoudřela. Pečlivě jsem tehdy zatajila svoji 
noční můru. Teď se při příležitostných pitkách vyšší míře alkoholu vyhýbám a raději 
vyprávím fóry. Prý mně to jde líp, říká manžel.
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Má sametová
Věra Duždová

V září roku 1989 jsem vstávala s velkým očekáváním. Tiše jsem záviděla svým 
bratrům, když si pečlivě oblékali kalhoty s puky, modrou košili a k tomu objekt mé 
touhy – červený pionýrský šátek. Symbol dokonalosti, jakou si sedmileté dítě dokáže 
představit. S ním pro mě byli tak dospělí, moudří, krásní a tehdy jsem si myslela, že 
takový šátek mohou nosit jen ohromní borci. Věděla jsem sice, že se už brzy naučím 
číst, psát a počítat, ale bylo to jako srovnávat bonbon s třípatrovým dortem.

A tak jsem to ráno taky prvně vyšla do školy. V bílých krepsilonových punčocháč-
kách, které kousaly jako čert, v šatičkách na kšandy, zářivé halence a se dvěma cu-
líky. Jen na boty si nevzpomínám, ale určitě byly krásné a slušivé. Taky nesmím 
zapomenout na nepostradatelný kornout. Moji bratři mě doprovázeli a to mi dávalo 
pocit důležitosti a dospělosti. Vykračovali jsme si cestou společně s dalšími školáky 
a já si říkala: „A odteď v tom jedu s vámi!“ V tu chvíli jsem dokonce skoro nezazna-
menala, že se bratr zničehonic pustil mé ruky se slovy: „Teď se mě nedrž, jdou holky. 
Až za rohem!“ 

Musím říci, že to byl moc krásný den. Doma jsem si pod stolem udělala bunkr 
a tam si vystavila všechno, co jsem ten den dostala − dobroty, omalovánky a bůhví 
co ještě. A taky moc důležitou knížečku − notýsek pro Jiskry! Samou nedočkavostí 
jsem nemohla vydržet do druhého dne, a tak jsem si ještě toho odpoledne vše peč-
livě naskládala do aktovky od babičky, mámě, která po práci doma vařila, oznámila, 
že jdu do školy, a znovu jsem si vyšla − pěkně po chodníčku na konec ulice. Když 
jsem přecházela na druhý chodník, uslyšela jsem troubení auta. „Koukej na cestu!“ 
ozvalo se z okýnka.

Byl to můj první nebezpečný zážitek z cesty do školy. Rychle jsem doběhla domů 
a zabouchla za sebou dveře. Máma se na mě podívala a zeptala se, jak jsem se ve 
škole měla. „Je to tam nebezpečný, mami!“ vydechla jsem těžce. Pro bezpečí všech 
jsem se raději vrátila do svého bunkru.

A tak jsem se učila číst a psát a počítat a čekala jsem na den, kdy splním pionýrský slib.
Po škole jsme v družině malovali lampióny a připravovali se na průvod k výročí 

VŘSR. Přišla jsem ze školy domů a zapnula si televizi. Uviděla jsem tam davy lidí cin-
kajících klíči a mávajících zapalovači. „Pusť to nahlas!“ křikla z kuchyně máma a už 
přibíhala k televizi. „Tak. A je to tady!“ prohlásila.

Nechápala jsem, co to ti lidé dělají. Netušila jsem, proč pár z nich vystupuje před 
celým davem a proč tmavovlasá žena zpívá: „Ať mír dál zůstává s touto krajinou...“, 
ale byla to hezká píseň, to jsem už jako malá dokázala ocenit.

Taky jsem nerozuměla tomu, proč už učitelce nesmíme říkat soudružko, nýbrž 
paní učitelko. Ale kamarádka mi to vysvětlila − prý proto, že děti na učitelky křičely: 
„Držko učitelko“. A tak jsem to pochopila. Taky jsme si se spolužáky s oblibou ku-
povali obyčejné tužky za korunu. Byly sice dražší, ale stály za to! Byly s nápisem OF 
a kdo ji měl, byl frajer.

Ale jednu věc mi ty záplavy lidí plných radosti a sounáležitosti, ty klíče, Václav 
Havel a Marta Kubišová, vzali. Červený pionýrský šátek a s ním i vytoužený pocit 
důležitosti.
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Andrej Giňa
Na křtinách

V Tolčemeši na východním Slovensku je pěkné parné léto. Před rokem, ve dvaa-
čtyřicátém, gádžové vyhnali Romy z vesnice sem pod Hinešku. Je sobota. Slunce 
pálí, jako by chtělo vše na zemi sežehnout. Chlapi se schovali pod vrby u vody a hrají 
karty. Dnes mastí mariáš. No a jak jinak, rámusí u toho, až jsou slyšet po celé ves-
nici. Ženské jsou zalezlé doma a chystají něco k snědku. Zato dětem to vedro nijak 
nevadí. Pobíhají sem a tam, hrají si na vojáky, a když jim je horko, skočí do vody. 
Tentejis dnes místo hraní karet chytá ryby. Jen tak, rukama. Voda se hemží pstruhy, 
ale zatím žádného nechytil. Vtom jako kdyby do dětí blesk uhodil. Vyběhly z vody 
a zůstaly stát jako opařené. 

Z vesnice se sem po cestičce blíží dva neznámí muži. Některé děti byly tak zvěda-
vé, že jdou přímo k nim. Ty, které zůstaly v osadě, se daly do křiku: „Jdou sem dva 
Romové, jdou sem dva Romové!“ Všichni chlapi zvedli hlavy od karet a koukají, co se 
děje. Poznali Štefiho z Terni a jeho syna Štefka. To už i ženské vyšly ze dveří a s nimi 
můj táta, Andriš.

„Buď zdráv, Štefi, kde se tu bereš?“ jde k němu a podává mu ruku. „Snad že by tě 
velká voda přinesla, ale kde by se vzala v takovém vedru?“

„Kdepak potopa, moje nohy. Jenže mě nechtěj poslouchat. Bolej jako čert.“
Všichni se dali do smíchu.
„Pojď dál a posaď se, třeba nohy přijdou k rozumu a přestanou bolet. Ireno!“ zavolal 

na sestru, „jdi, dones jim trochu pěkně studené vody. Z Terni až k nám, to je pořád-
nej kus cesty, takovejch deset kilometrů a jít je v takovém horku, to jednoho zmůže. 
Ilono, udělej jim něco k jídlu.“

„Deži,“ řekla maminka staršímu bratrovi, „přilož, ať se uvaří voda, a ty, Ireno, 
oškrabej brambory. A ty skoč pro vodu,“ vyslala mě. 

Byl jsem ze všech nejmladší. Měl jsem sedm roků. 
Netrvalo dlouho a vše bylo nachystáno na halušky. „Ani ve snu by mě nenapadlo, že 

přijdeš sem k nám. Rád vidím, že jsi zdráv. Slyšel jsem, že máš novou ženu. Bylo mi 
nebožky Hani moc líto, že si ji Pánbůh povolal tak mladou. Kolik že jí bylo?“ zeptal 
se Štefiho.

„Čtyřicet dva,“ odvětil Štefi. „To jsou nejlepší léta. Co naděláme, smrt si nevybírá, 
zda mladého, či starého. Tak už to na světě chodí.“

Zatímco si vykládali, ženské se daly do vaření. Kamna se rozpálila a voda hned vařila.
„Ale kvůli nám nemusíte vyvářet kdejaké speciality. Hned zase půjdeme,“ řekl Štefi.
„Jsi snad u gádžů?“ opáčil mu Andriš. „Raději mi pověz, co je u vás nového.“
„No co by tak u nás mohlo být nového? Žijeme, jak se dá. Když se člověku poštěstí, 

tak za nějakou tu práci u sedláků sežene jídlo. Sám dobře víš, že od gádžů těžko do-
staneš peníze,“ řekl Štefi. „Ale pro samé řeči jsme se ani nedostali k tomu, proč jsem 
přišel. Nevím, jestli se to k vám doneslo, ale před týdnem se nám narodil kluk a příš-
tí sobotu ho chceme pokřtít. S farářem jsem domluvený na jedenáctou. Rádi bysme 
se ženou, abyste nám šel za kmotra. Její sestra Tera z Torysy půjde za kmotru.“

„Bude nám ctí. Vždyť se známe odmalička,“ odpověděl táta.
„A co na to říkáš ty?“ obrátil se Štefi na matku.
„To se přeci nikomu neodmítá, ani tomu nejposlednějšímu člověku.“
„Takže domluveno. Příští sobotu v jedenáct křtíme v kostele v Terni. Bylo by potře-

ba, abyste k nám přišli už v deset. A ty, Andriši, nezapomeň si s sebou vzít doklady. 
Víš, že farář zapisuje kmotru a kmotra do matriky.“
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„V deset jsme tam. A nemusíš z toho mít těžkou hlavu,“ ujistila ho maminka.
Jen co dojednali, bylo jídlo hotové. Halušky s tvarohem a máslem voněly po celém 

domě. Ze všeho nejdřív naložila sestra Irena na talíř Štefimu se Štefkem, až potom 
nabrala nám. Oba se upejpali, ale máma se nedala.

„Jako doma, jen jezte. Nebo se nás štítíte?“ zeptala se.
„Odpusťte, ani ve snu by nás něco takového nenapadlo. Jsme snad něco fajnovějšího 

než vy? To my jen aby zbylo pro vás a pro děti,“ povídá Štefi.
„Tak toho nechte a jezte. Žena toho navařila tolik, že bude pro každého dost.“
Nato se všichni pustili do jídla. Maminka po očku sledovala, jak každému šmakuje, 

až byly talíře i mísa prázdné.
„Musím vás pochválit, tak dobré halušky jsem už dlouho nejedl. Andriši, takovou 

kuchařku jako máš doma ty, ti musí kdekdo závidět. Tak jsme domluveni. Příští so-
botu v jedenáct u nás. Děkujeme za všechno a nejvíc za to, že nám přijdete pokřtít 
malého.“

Otec jen kroutil hlavou. „Už jsem řekl, že je to pro nás velká čest.“
„Tak my ještě zajdeme pozdravit ostatní támhle k vrbám a půjdeme domů.“ Po těch 

slovech podal našim ruku a zamířil k mužům, kteří hráli karty.

„Jak vidím, tak vám jde hra pěkně od ruky. Kdo vyhrává? Ty, Ďulo?“ povídá Štefi.
„Kde se tu berete? To musí jít o vážnou věc, když jste tu.“
Štefi byl stejně starý jako Andriš. Bylo mu přes pětapadesát. Chlapi, co hráli kar-

ban, byli nejméně o dvacet let mladší.
„Byl jsem Andriše pozvat na křtiny. To víš, mám mladou ženu,“ řekl Štefi s úsmě-

vem na tváři.
„To musí být pořádná fuška. Rozumíte mi, že jo? No tak jen abyste vydržel... A když 

ne, tak se určitě najdou nějaký dobrý kamarádi, co vypomůžou, nemám pravdu?“ 
pronesl Béla.

Ostatní se jen uchechtli.
„Jen se nebojte, když už nebudu moct, přijdu vám říct. A nebolí vás ruce, když 

držíte tolik karet? Šetřete se! Jak se pak budete objímat s ženskýma? Tak sbohem.“
Těmito slovy se s mužskými rozloučili a vydali se domů.
 
Dny uběhly jako voda v potoce a nadešla sobota. Tátu s mámou jako by si tento 

týden samo štěstí vyhlídlo. V pondělí si přivezl Jurčik z Uzovců opravit pluh. Bylo vi-
dět, že ho moc nešetřil. Jiný by ho určitě vyhodil do starého železa. Táta ho prohlédl 
ze všech stran.

„No, uděláme vše, co bude v našich silách. Přijď si pro něj zítra navečer.“
Táta ho s bratry Karolem a Dežim odtáhli do kovárny a hned se dali do práce. Po-

stupně ho rozebrali, opravili vše, co bylo zohýbané, a na druhý den po poledni byl 
pluh k nepoznání. Jak otec řekl, tak se i stalo. Opravili, co šlo opravit, takže se s ním 
mohlo zase orat, jako by nebyl nikdy rozbitý. Vpodvečer okolo šesté přišel gádžo 
a nevěřil svým očím.

„Musím vás pochválit. Odvedli jste dobrou práci,“ řekl tátovi a zaplatil mu, kolik 
si řekl. Pak Karol s Dežim a Jurčim naložili pluh na vůz a sedlák se rozjel spokojeně 
k domovu. Otec peníze předal mamince.

„Sám Bůh nám poslal toho člověka. Když by ještě někdo přišel, byli bysme v sed-
mém nebi,“ řekla. „Zítra můžeme vyrazit do Sabinova a koupit malému něco do 
peřinky.“

Ve čtvrtek jako by někdo matku vyslechl. Mezej, gádžo, si přišel nechat opravit 
pluh. Ani nemusel moc říkat. Otec si ho prohlédnul a povídá: „Přijď si pro něj zítra 
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odpoledne.“ Moc práce na něm nebylo. Jen co sedlák odešel, pustili se do toho a do 
večera byl pluh spravený. 

Druhý den si pro něj gádžo přišel a byl s prací velmi spokojen. Už už chtěl zaplatit, 
když tu máma povídá, že by byla raději, kdyby dal mouku, máslo a kousek slaniny. 
Otec se přidal: „Jdeme v sobotu na křtiny. Kdyby se u tebe našla láhev pálenky, tak 
půjdeme na křtiny jak velcí páni.“ Sedlák se rozesmál. „Když k tomu nechceš moji 
ženu, tak jakoby se už stalo.“

Máma s Irenou šly s Mezejem. Přes louku to k nim bylo asi kilometr. Zhruba za 
hodinu byly zpátky a přinesly vše, co chtěly. Ještě jim k tomu selka přidala mléko 
a tvaroh do buchet.

V sobotu ráno jsme se okolo sedmé vydali do Terni. Táta s mámou mě vzali s sebou. 
Šlo se dobře. Venku ještě nebylo horko a už v devět hodin jsme byli v Babím Potoce. 
To je ves před Terňou. Jakmile nás spatřily děti, daly se do křiku: „Jdou sem Romové! 
Romové jdou!“

Všichni hned vylezli z domků. Tátu s mámou znali Romové z celého okolí. Proto 
nás všichni zvali dál. Bydlela tu tátova sestřenice, už byla stará, a její děti s rodina-
mi. Zašli jsme k ní a chvíli jsme poseděli. Netrvalo dlouho a sešli se tam všichni chla-
pi i ženské. Každý byl zvědavý, kde jsme se tu vzali a kam jdeme. Maminka jim vše 
vypověděla. Zdrželi jsme se sotva deset minut a vydali se do Terni. Z Babího Potoka 
to tam není ani tři kilometry.

Před desátou jsme byli na místě. Jakmile si nás všimly děti, spustily stejně jako ty 
v Babím Potoce: „Jdou sem Romové! Romové jdou!“

Dělaly takový rámus, že všichni vylézali před domky. Jen co poznali tátu s mámou, 
zvali nás k sobě domů. Vtom se objevil Štefi a hned nás zavedl k nim. 

„Ani nevíte, jak jsem rád, že jste tu. Ještě je brzy jít do kostela, ještě máme tak půl 
hodiny čas. Dej jim něco k jídlu,“ obrátil se na ženu. „Určitě máte hlad.“

„To není třeba,“ řekl otec. „Nejsme hladoví. Najíme se, až se vrátíme z kostela.“
„Ale jen jim nandej polívku, ať něco pojí, aby neměli v kostele hlad. Ještě máme půl 

hodiny. V klidu se najezte.“
Štefiho žena jim hned dala na stůl talíře s polévkou. Slepičí s nudlemi. Poté se otec 

jakožto kmotr s kmotrou a Štefi se ženou a dětmi vypravili do kostela. Já zůstal 
venku a hrál si s dětmi. V kostele už na křest čekaly další čtyři děti s rodinami. Fa-
rář je všechny postavil před oltář a ještě před mší je pokřtil. Nato se matky s dětmi 
odebraly pryč. Tak malé děti by nevydržely čekat hodinu do konce mše. Jen co přišly 
domů, pustily se ženy do chystání jídla. Hosté už se pomalu scházeli. Štefi měl velkou 
rodinu a proto netrvalo dlouho a dům byl k prasknutí. Cizí lidi ani nezval. Ale mu-
zikanti nechyběli. Žádná svatba ani křtiny by se bez nich neobešly. Když se všichni 
usadili, vzal si otec slovo. Štefi s kmotrou mezitím nalévali pálenku.

„Sešli jsme se tu, abychom na tomto světě přivítali nového člověka, malého Ondu. 
Dnes jsme ho přijali do naší velké rodiny. Všichni, co jsme tu, mu přejeme hodně 
štěstí, pevné zdraví, dobrý život a ať z něj vyroste pořádný muž se srdcem na správ-
ném místě. Ať miluje své rodiče tak, jako oni milují jeho. Připijme mu na to!“ Všichni 
pozvedli sklenice na jeho počest.

Když hosté dopili, vzal si táta primášův smyčec a dal ho chlapci do ruky. „Aby 
z tebe vyrostl velký muzikant!“

Poté maminka vzala košilku a podala ji Ondově matce. „Dávám ti ji, aby byl váš 
syn zdravý, silný a šťastný! Ať ho štěstí a zdraví nikdy neopustí!“ Nato se ujal slova 
Štefi: „Kmotře, děkuji ti za tvá slova, i tobě, Ilono. Věřím, že nás Bůh vyslyšel a splní 
se vše, co jsme malému přáli. Všem za něho děkujeme!“ pronesl a všichni se společně 
pokřižovali. „A teď už jezte a pijte na jeho zdraví!“
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Muzikanti hned spustili, hrálo se a zpívalo, až byla hudba slyšet široko daleko. 
Když hosté dojedli a dopili, položil kmotr na stůl talíř – to byla jeho povinnost. A to 
už každý věděl, že se budou vybírat peníze. Každý přihodil, co mohl. Když dali všich-
ni, táta jako kmotr přikryl peníze stokorunou.

„Zde ti předávám, co tito dobří lidé darovali tvému synovi do života. Šťastně jich 
užijte!“ a předal peníze Štefimu. A zase se hrálo a zpívalo a všichni měli dobrou ná-
ladu. K večeru, když už bylo po šesté hodině, povídá táta Štefimu:

„Tak my pomalu půjdeme. Čeká nás dlouhá cesta, tak ať dojdeme za světla.“
Štefi posmutněl. „Nikam nechoďte, zůstaňte až do rána! Na spaní je místa dost. 

Vyspíte se a půjdete. Jenomže táta s mámou tam nechtěli zůstat. A tak nás Štefi se 
ženou vyprovodili až na silnici a ještě jednou rodičům poděkovali.

„Hezky si chlapečka užívejte! A my taky děkujeme, že jste nás pozvali,“ řekl táta. 
„Jaké štěstí, že máme za kmotry takové dobré lidi jako je jste vy dva,“ povídá Štefi.

Pak si podali ruce, Štefi se ženou nám popřáli šťastnou cestu a všichni jsme se 
vydali domů.

Pre boňa
Andrej Giňa

Tolčemešiste pre vigeľi Slovensko ehin šukar tato ňilaj. Imar oleske berš, so le Romen 
andal o gav o gadže vitradle avri kadej tel e Hineška. Akor pes irinlas berš 1942. Ehin 
sombat. O kham taťarel, sar te kamelas sa te labarel. O murša pes garude paš o paňi tel 
o verbi u odoj khelen o karti. Adaďives khelen vaš o love. No u sar avres, paš oda keren 
vika, hoj len šunďol pro calo gavoro. O romňija hine khere u kisitinen vareso te chal. 
Ča le čhavenge o keraďipen na kerel ňič. Prastan upre tele, bavinen pes pro slugadža, 
u te len igen kerado, chuťen andro paňi. Adaďives na khelel o karti o Tentejis, bo chudel 
le mačhen. Ča avka, le vasteha. Ehin adaj but šliži, aľe mek na chudňa ňič. Jekhvareste 
andro čhave sar te viľinďahas. Sa videnašte andal o paňi u ačhile cicho. Andal o gav le 
dromoreha avnas duj cudza roma. Varesave čhave has ajse phučkerde, hoj gele dži ke 
lende. Okle, so ačhile pro than, chudle te vičinel. „Duj Roma aven, duj Roma aven!“ Sa-
vore, so khelenas o karti, visaľile, so pes kerel. Prindžarde le Štefis Terňatar le čhaha, le 
Štefkuha. Oda imar avle avri andal o khera the o romňija u lenca miro dad, o Andrišis.

„Ta servus, Štefi, kaj pes adaj iľal?“ geľa kija leste u podiňa leske o vast. „Baro paňi 
na džalas, hoj tut adaj te prianďahas.“

O baro paňi na, aľe mire pindre. Kajča na kamen man te šunel. Dukhan sar beng.“
Savore chudle te asal.
„Av andre u beš tuke! Talam o pindre chudena goďi u preačhena te dukhal. Iren!“ 

phenďa la pheňake, „dža, an lenge lačho šilalo paňori. Terňatar dži adaj, oda lačho 
koter. Ajse deš kilometri u te manuš len džal andre ajso keraďipen, ta oda les hin 
dosta. Ilon, ker lenge vareso te chal.“ 

„Deži,“ phenďa e daj le phureder phraleske, „rakin andre bov, mi taďol o paňi, u tu, 
Iren, rande o phuvale. Paňeske chuťi tu,“ phenďa mange e daj.

Me somas savorendar nekterneder. Has mange efta berš. Na ľikerďa but u imar has 
sa kisitimen pro haluški. „Aňi suneste mange na avľahas, hoj tu aveha adaj ke amen-
de. Som rado, hoj sal sasto. Šunďom, hoj hin tut nevi romňi. La čora Haňa has mange 
igen pharo, hoj la o Del iľa ajsa terňa kija peste. Keci lake sas?“ phučľa o Andrišis.

„Sarandatheduj,“ odphenďa leske o Štefis. „Oda nekfeder berša. So šaj keras, o me-
riben peske na vikidel, či terno vaj phuro. Avka oda pre adi luma ehin.“
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Kana vakernas, o romňija pes dine andro taviben. O bov rozpeťiľa u o paňi maj 
taďolas.

„Aľe vaš amenge na mušinen te tavel u te kerel varesave lačhe chabena. Amen maj 
džaha,“ phenďa o Štefis.

„Sal ko gadže?“ odphenďa leske o Andrišis. „Feder mange phen, so nevo ke tumende.“
„So odoj šaj te jel nevo? Dživas, sar pes del. Te hin manušes bacht, ta ko chulaja 

stradel varesavi buťori vaš o chaben. Džanes, hoj le gadžendar igen phares dochu-
des varesave love,“ odphenďa leske o Štefis. „Amen adaj vakeras, aľe mek pes na 
dochudľam kij’oda, soske avľom. Na džanav, či olestar džanen, aľe angle jekh kurko 
amenge uľiľa muršoro u pre aver sombat les kamas te bolel. Le rašaha som dovaker-
do pre dešujekhto ora. Kamas me the e romňi, kaj te aven amenge kirveske. Kirvi ela 
la romňakeri phen e Tera, la Toriskatar.“

„Amende ela bari paťiv, te džal tuke kirveske. Ta sem džanas pes ciknovarbatar,“ 
phenďa o dad.

„U tu pr’oda so phenes?“ phučľa o Štefis la datar.
„O kirvipen pes ňikaske na odphenel, aňi kole nekostatňeder romeske.“
„Ta sam dovakerde. Pr’aver kurko sombatone dešujekhe orendar bolas andre khan-

geri Terňate. Kampelas, hoj te aven ke amende imar deše orendar. U tu, Andriš, ma 
bister te lel peha tire papira. Džanes, hoj o rašaj le kirves the la kirva irinel andre 
matrika.“

„Deše orendar sam odoj. Na mušines peske olestar te kerel šero,“ phenďa e daj.
Takoj ča dovakerde, o chaben has kisno. O haluški le ciraleha the čhileha pachine-

nas pre amaro kher. E phen Irena thoďa ešeb pro taňiris le Štefiske the leskere čhas-
ke, ča paľis amenge. O rom the leskero čhavo pes odcirdenas, aľe e daj pes na diňa.

„Chan, čaľon, sar khere. Či amendar džungľon?“ phučľa lendar.
„Odmangen pes amenge, aľe aňi suneste kajso vareso amenge na avľahas pre goďi. 

Ta so amen sam vareso feder sar tumen? Amen ča kamenas, hoj te ačhel vaš tumen-
de th’o čhave,“ phenďa o Štefis.

„Ta ma odcirden pes u chan. E romňi taďa ajci, hoj te avel sakones dosta.“
Pal kada pes dine savore andro chaben. E daj ča počoral dikhelas, sar sakoneske 

šmakinel, maj has o taňira the o čaro čuče.
„Mušinav tumen te poašarel, kajse lačhe haluški imar čirla na chaľom. Andriš, kaj-

sa lačha kucharka sar tut hin, sako musaj te zavidzinel. Ta sam dovakerde. Užaras 
tumen sombatone deše orendar k’amende. Igen paľikeras vaš savoro u nekbuter vaš 
oda, hoj avena te bolel le ciknes.“

O dad ča bonďarlas le šereha. „Imar tuke phenďom, hoj vaš amenge oda bari paťiv.“
„Ta mek džaha te dikhel le romen, so kodoj tel o verbi bešen u džaha khere.“ Pal 

kala lava podiňa la dake the le dadeske o vast u geľa pal o murša, so khelenas o karti.
„Sar dikhav, ta tumenge džal lačhes. Ko vikhelel? Tu, Ďulo?“ phenďa o Štefis.
„Kaj pes adaj iľan? Ta oda musaj te jel vareso baro, te adaj avľan.“
O Štefis has phuro sar o Andrišis. Has leske buter sar pendathepandž berš. O mur-

ša, so khelenas o karti, has nekčineder le biše beršenca terneder lestar.
„Somas ko Andrišis te vičinel les pre boňa. Hin man terňi romňi,“ phenďa le asab-

naha o Štefis.
„Oda musaj te jel bari buťi. Džanen soske, na? Te viľikeren... U te na, ta varesave 

lačhe kamarata pes arakhena, so tumenge žutinena, hin man čačo?“ phenďa o Belas.
Aver džene peske ča asanďile.
„Ma daran, sar na birinava, avava tumenge te phenel. Na dukhan tumen o vasta, te 

kajci karti andro vasta te ľikerel? Merkinen pre peste! Sar paľis obchudena le rom-
ňijen? Ta ačhen Devleha.“

Pal kala lava pes rozgele le romenca u mukhle pes khere.
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O ďivesa pregele sar o paňi andre ľen u has adaj e sombat. Musaj te phenav, hoj 
ada kurko sar te e bacht la da the le dades peske arakhľahas. Hetvine anďa o chulaj 
Husovcistar o Jurčik te prikerel o pluhos. Dičholas, hoj les igen na sajinelas. Aver bi 
les bizo čhiďahas andro purano trast. O dad les obdikhľa la sakona seratar.

„Ta, keraha sa, so pes dela. Av peske vaš leske tajsa kija raťate.“
O dad le phralenca le Karoliha the le Dežiha les odcirdle kije šmikňa u maj pes 

dine andre buťi. Polokes les rozkidle, prikerde, so has banďardo, u pr’aver ďives pal 
o dilos o pluhos na prindžardehas. Sar o dad phenďa, avka pes ačhiľa. So geľa te pri-
kerel, sa prikerde, hoj šaj leha pale te orinel, sar te na uľahas šoha phagerdo. Vaj šove 
orendar kija raťate avľa o gadžo u na paťalas peskere jakhenge.

„Mušinav tumen te ašarel. Kerďan lačhi buťi,“ phenďa le dadeske u poťinďa leske, so 
o dad phenďa. Pal kada thode o phrala o Karoľis le Dežiha u o chulaj Jurčik o pluhos 
pro verdan u o gadžo geľa khere. O dad diňa la dake o love.

„O Del amenge bičhaďa kale gores. Te mek vareko avlas, ta avahas andro dešto ňe-
bos,“ phenďa e daj. „Šaj džas tajsa ko Sibňis u cinaha le cikneske vareso andre perňica.“

 
Štvartkone sar te vareko šunďahas la da. Avľa o gadžo, o Mezej, u avľa te prikerel 

o pluhos. Aňi na mušinďa but te vakerel. O dad len obdikhľa u phenďa leske: „Av pes-
ke vaš leske tajsa pal o dilos.“

But buťi leha na has. So ča o goro odgeľa, mukhle pes andre leske u dži raťi has 
o pluhos sa prikerdo. Pr’aver ďives o gadžo vaše avľa u la buťaha has igen spokojno. 
Imar kamľa le dadeske te poťinel, aľe e daj leske phenďa, hoj elas feder, te la delas 
varesavo aro, čhil the koter balevas. O dad pes pridiňa: „Amen džas sombatone te 
bolel. Te pes ke tute arakhelas caklos tharďi, ta džaha pre boňa sar bare raja.“ O gad-
žo chudľa te asal. „Te na kames kij’oda mira romňa, ta sar pes te imar ačhiľahas.“

E daj la Irenaha gele le goreha. Perdal o maľi has ke lende vaj jekh kilometros. Vaj 
jekha oraha avle pale. Ande sa, so kamenas. Mek lenge e gori diňa ciral andro bokeľa 
the thud.

 
Sombatone tosara vaj efta orendar pes mukhľam ke Terňa. O dad la daha man ile 

peha. Džalas pes mištes. Avri mek na has kerades u eňa orendar imar samas Balpo-
tokate. Oda ehin gav angle Terňa. O čhave sar amen dikhle, chudle te vičinel:

„O Roma aven! O Roma aven!“
Maj avle avri andal o khera. Le dades la daha džanenas savore Roma pal o gava 

pašal. Vaš oda amen savore vičinenas andre. Bešelas odoj e phuri baba, le dadeskeri 
strično phen u lakere čhave le famiľijenca. Geľam ke late u čepo odoj pobešenas. Na 
ľikerďa but u zgele odoj savore murša th’o džuvľija. Sako has phučkerdo, kaj pes adaj 
iľam u kaj džas. E daj lenge sa vakerďa. Zľikerďam pes odoj vaj deš minuti u geľam 
pes ke Terňa. Balpotokatar ke Terňa nane aňi trin kilometri.

Mek na has aňi deš ori u imar samas odoj. Sar amen dikhle o čhave, chudle te viči-
nel sar Balpotokate. „O Roma aven! O Roma aven!“

Kernas ajsi vika, hoj o murša th’o romňija avenas avri andal o khera. Maj prindžar-
de la da the le dades, sako amen vičinlas andre. Andr’oda pes sikhaďa o Štefis u takoj 
amen iľa ke peste. 

„Aňi na džanen, savo som rado, hoj san adaj. Andre khangeri te džal sig. Mek hin 
amen jepaš ora. Thov lenge vareso te chal,“ phenďa la romňake. „Bizo san bokhale.“

„Na musaj,“ phenďa o dad. „Na sam bokhale. Chaha, sar avaha andal e khangeri.“
„Čhiv lenge ča zumin, mi chan vareso, kaj te nane andre khangeri bokhale. Mek hin 

amen jepaš ora, ta spokojnones chan.“
E romňi maj lenge thoďa o taňira la zuminaha pro skamind. Ehas kachňakeri le 

rezankenca. Pal kada o dad sar o kirvo la kirvaha the o Štefis la romňaha the le čha-
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venca pes vidine andre khangeri. Me ačhiľom avri le čhavenca pes te bavinel. Andre 
khangeri imar has štar čhave le fameľijenca, kaj len te bolen. O rašaj len thoďa savo-
ren te terďol anglo oltaris u mek angle omša len bolďa. Pal kada o daja le čhavorenca 
gele khere. Ajse cikne čhavore na birinenas buter sar jekh ora te užarel agor omšake. 
Sar avle khere, chudle te kisitinel o chaben. O manuša, so has vičimen pre boňa, pes 
imar polokes zdžanas. Le Štefis has bari fameľija, ta na ľikerďa but u o kher has pher-
ďardo. Le cudze manušen aňi na vičinďa. O lavutara na chibaľinenas. Bi lengere pes 
ňisavo bijav aňi boňa na obdžalas. Sar pes savore bešte, iľa peske o dad o lav. Maškar 
oda o Štefis la kirvaha čhivenas e tharďi andro caklici.

„Zgeľam pes adaj, hoj te las andre kadi luma le neve manušes, le cikne Ondas. 
Adaďives les priiľam andre amari bari fameľija. Žičinas leske, savore sar sam adaj, 
but bacht, zoralo sasťipen, lačho dživipen, u kaj lestar te vibarol lačhejileskero murš. 
Kaj la da the le dades rado te dikhel avka, sar o dad th’e daj rado dikhen les. Pre kada 
leske pripijaha!“ Sa o džene hazdle o caklici pro ciknoro.

Sar savore dopile, iľa o dad le primašistar o vonos u thoďa les le čhavoreske andro 
vastoro. „Kaj tutar te vibarol baro lavutaris!“

Paľis iľa e daj o reklikocis u diňa les la Ondaskera dake. „Oda leske dav, hoj te jel 
sasto, zoralo u bachtalo! Hoj les e bacht th’o sasťipen šoha te na omukhel!“

Pal kada peske iľa o lav o Štefis: „Paľikerav tuke, kirvo, vaš tire lava, the tuke, Ilon. 
Paťav, hoj amen o Devloro višunďa u sa so leske žičinďam, pes ačhela. Anglal tuke 
vaš savoro paľikeras!“ u savore, so has andro kher čhide pre peste kerestos. „U akana 
imar chan u pijen pre leskero sasťipen!“ O lavutara maj chudle te bašavel. Bašavlas 
pes, giľavlas, hoj o bašaviben šunďolas dur avri. 

Sar dopile u dochale, thoďa o kirvo o taňiris pro skamind – oda has leskeri buťi. 
Oda imar sako džanelas, hoj pes kidena avri o love. Avka sako thoďa, so has hodno. 
Sar imar savore dine, o dad sar o kirvo zaučharďa o love la pendangeraha.

„Kadaj tuke predav, so kale lačhe manuša le cikneske dine andre leskero dživipen. 
Bachtales peske keren mištes!“ u diňa o love le Štefiske. Bašavlas u khelelas u savo-
ren has lačhi kedva. Kijaraťate, sar imar has pal o šov ori, o dad phenďa le Štefiske: 
„Amen džaha polokes khere. Užarel amen baro drom, kaj te doavas khere mindig 
vidno.“

O Štefis ačhiľa smutno. „Ma džan ňikhaj, ačhen dži tosara! Te sovel hin kaj. Sove-
na pes lačhes u tosara džana. Kajča e daj th’o dad na kamenas adaj te ačhel. Avka 
o Štefis la romňaha gele amenca agor gaveske pro drom u mek jekhvar la dake the 
le dadeske paľikerde.

„Ta bachtales peske le čhavores udživen! U amen tuke tiž paľikeras vaš oda, hoj 
amen vičinďal,“ phenďa o dad. „Has amen bacht, hoj kajse lačhe manuša sar o Andri-
šis th’e Ilona, avle amenge te bolel,“ phenďa o Štefis.

Paľis peske dine o vasta, o Štefis la romňaha amen žičinde bachtalo drom u gele 
sa khere. 
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O staré Jožaně
Andrej Giňa

Je léto osmatřicátého roku. Asi deset kilometrů severně od Prešova na východ-
ním Slovensku leží vesnice Tolčemeš. Na jejím horním konci bydlí společně Romové 
a gádžové. Hned za sedlákovou zahradou je tátova kovárna. Vedle ní stojí dům mé 
sestry Margity. Žije tu se svými čtyřmi dětmi a mužem Jožim, všichni mu ale říkají 
Tentej. Vedle nich je domek staré Jožani, nikdo jí však neřekne jinak než Phuri, Stará. 
Pomalu už zapomněli, že se jmenuje Mária. O kousek dál pak bydlí její děti – Kal-
man, Béla, Jura, potom my a starý Jaňo. Ten je zas pro všechny Majgut. 

Jejich domy vypadají stejně – jedna místnost, malá okna, zděné plotny, dvě postele 
a za nimi stůl se dvěma lavicemi, vše je sbité z prken. Někdo z nich má stlučený regál 
na nádobí, jiný jen obyčejnou polici. Šaty se věší na hřebík ve zdi, nikdo totiž nemá 
skříň. Do vesnice není zavedená elektrika, a tak každý svítí jen lampou. Žádný nemá 
prkennou podlahu, jen udusanou hlínu. Do domu se vchází přímo z venku, takže 
když je před ním bláto, nanosí se špína i dovnitř.

Jen náš dům se liší. Je takový, jako mají gádžové. Máme dva pokoje, pořádnou 
podlahu, několik postelí, na stěnách svaté obrázky, hezký stůl, dvě parádní židle, 
bílou lavici a obrovskou lampu. V rohu stojí ohromná kachlová kamna. V kuchyni 
máme zděnou pec se sporákem. Máma v ní peče chleba a buchty. Spává tu bratr Ka-
rol a sestra Irena, každý na své posteli. Já spím na jedné s bratrem Dežim v té samé 
místnosti jako táta s mámou. Za domem stojí dřevěná kůlna na brambory a jiné 
potraviny. Když je ale prázdná, chová tam máma i slepice a husy.

Je teplo. Slunce hřeje, jako by chtělo všechno spálit. Chlapi se za naším domem 
schovali pod stromy, které vysázel bratr Karol. Máme tam jabloně, hrušky a švestky. 
Ženské jsou doma a připravují něco k snědku. Žádná z nich nemá tolik starostí jako 
stará Jožaňa. Před čtyřmi lety jí zemřel manžel Jožo, kterému říkali Joščar. Od té 
doby jako kdyby se na ni nalepilo neštěstí. Na podzim už to budou dva roky od smr-
ti nejstarší dcery Ilony. Té se narodil chlapeček. Šest týdnů na to prochladla, když 
šla chlapci vyprat do potoka oblečení. Dostala tak vysoké horečky, že ji odvezli do 
nemocnice poblíž Prešova. Přišla tam o rozum, a tak ji umístili do blázince u Košic, 
kde, chudák, za půl roku zemřela. Nebylo jí ani třicet let. Chlapeček umřel ve třech 
měsících. Zůstaly po ní tři děvčátka. Jula, Haňa a Helena tak zůstaly u babičky. Otec 
je opustil a utekl do Pečovské Nové Vsi, kde začal žít s Rózou. Ta byla nejzlotřilejší 
žena ze všech v okolí. Když ji popadla jančivá nálada, stáhla Štefkovi před všemi lid-
mi v osadě kalhoty i s trenýrkama a vypráskala mu půlky i to, co měl mezi nohama. 
To se pak před ní všichni klidili. Ona u toho navíc nadávala tak sprostě, že mámy 
odtamtud honem hnaly své děti domů. 

Štefko se choval, jako by ani holčičky nebyly bývaly jeho. Nejen že se z Tolčemeše 
vypařil jak pára nad hrncem a nechal děvčátka u Phuri, ale dokonce jim nikdy nepo-
slal ani korunu, když šel hrát a dostal nějaké peníze.

A tak aby Phuri uživila děvčátka, a k nim ještě své tři holky Máriu, Veronu a Irenu, 
musela chodit po gádžích a prosit o jídlo. Ráno se vydala do vsi a chodila od jednoho 
domu k druhému. Na zádech nesla plachetku a v ruce rendlík na máslo. Někteří lidé 
ji pustili dál, jiní ji vyháněli. U nás v Tolčemeši naštěstí každý věděl, co se jí přihodilo, 
proto s ní Romové soucítili. Nebylo jen tak jít si vyprosit ke gádžům trochu jídla – to 
člověk musel vědět, co říct, aby ho selka nevyhnala. Musel vypadat nuzně a hezky 
selku poprosit, aby něco dala. Byly takové, které se rozdělily. Některé ale přinesly 
jen krajíček chleba nebo jednu bramboru. Tak dlouho obcházela stavení, dokud ne-
sehnala tolik jídla, aby se z toho dalo něco uvařit. Nemohla dennodenně chodit jen 
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po naší vesnici, to by ji gádžové hnali. Jeden den šla proto k nám do vsi, jindy do 
Bodovců, třetí den do Uzovců, potom do Jakubovan. Chudák ženská takhle chodila 
každý den, za mrazu i za horka.

Ani ostatní Romky na tom nebyly o moc lépe. I ony musely chodit po žebrotě. Když 
sedláci potřebovali, chodili jim muži z osady zahrát nebo vypomoct na pole, pak 
přinesli nějaké jídlo nebo peníze. 

Přestože Romové třeli bídu s nouzí, cigarety si chlapi neodepřeli. Tedy až na Kal-
mana, který měl nemocné plíce. I tak ale někteří muži učili děti kouřit doutníky už 
odmala. Nebožtík Bugoš, můj švagr, začal s tabákem už v šesti letech. 

Phuri chodila pro jídlo i pětkrát týdně. Nejtěžší bylo sehnat děvčatům šaty na 
zimu. Peníze neměly, proto je musely během léta vydělat. Všechny chodily do lesa 
sbírat houby, maliny, jahody, ale nejvíc se platilo za jalovec. To všechno vykupoval od 
Romů jeden Žid z Prešova. Starší děvčata tehdy také chodila do lesa na dříví a nosila 
ho na zádech až do Sabinova na trh, kde ho za pár drobných prodala. Naštěstí jsme 
měli les jen asi pět set metrů od domova. Rostly v něm buky, duby i jiné stromy. Muži 
si udělali háky a lámali jimi slabší větve. Ženy za sebou tahaly dvě tři velké haluze, 
muži si jich svázali po pěti, po šesti a na ramenou je nosili domů. 

Phuri měla z plachetky plné dříví otlačená záda i ramena. Už jí táhlo na šedesát 
a všechna starost ležela jen na ní. A jak děvčata rostla, potřebovala toho čím dál více. 

Když bylo té nejstarší, Jule, deset let, odešla do služby do Sabinova k jedné bohaté 
selce, aby pomohla živit rodinu. Po ní šla sloužit k nám do vsi do mlýna Mária, nej-
starší Jožanina dcera, a prostřední dcera Verona se vdala do Olejníkova. Doma tak 
zůstala už jen tři děvčata. Phuri pak měla mnohem méně starostí.

Ve dvaačtyřicátém nás gardisti vyhnali z vesnice dolů pod Hinešku, bylo to asi dva 
kilometry od obce. Pro všechny Romy to tam bylo mnohem horší než nahoře, kde 
jsme žili předtím. Všichni jsme měli co dělat, abychom přežili zimu. Phuri, která 
se ráno vydávala do okolních vesnic pro jídlo, se vracela až odpoledne – unavená, 
vysílená, sotva se vlekla. A nejen ona. Každý, kdo musel do vsi jít, na tom nebyl lépe. 
Nikdo neměl co na sebe, a když chtěl jít člověk ven, přinášeli Romové jeden po dru-
hém své boty a oblečení, aby mu je půjčili. Tehdy nenosila kalhoty žádná z Romek, 
jen sukni, boty a v nich holé nohy. Když se pak s nízkými botami chodilo v hlubokém 
sněhu, bylo to jako chodit bosý. Sníh se dostal do bot a nohy byly v tu ránu mokré. 
Všechno to trápení Romové přestáli, a třebaže jsme žili těžce a chudě, nikdo vážně 
neonemocněl a vydrželi jsme tam až do konce války.

Všechny Štefkovy dcery vyrostly − Mária, která sloužila ve mlýně, se provdala, 
přesto dál se svým mužem bydlela u Phuri. Jenže to pro ni žádná výhra nebyla. Muž 
jí i přes zákaz chodil po Prešovu, až ho zatkli gardisti a zavřeli ho do pracovního tá-
bora. Podařilo se mu odtamtud utéct a až do konce války se schovával u nás v lesích. 
Hledali ho, ale naštěstí ho nenašli. Irena hned po válce odešla sloužit k Sabinovu, 
a tak doma zůstali už jen čtyři.

Ani po válce však nebylo zpátky nahoře o moc lépe. Jakmile se ale oteplilo a začalo 
se pracovat na polích, bylo mezi Romy zase dobře. Chodili sedlákům pomáhat a za 
to jim dávali jídlo. Tak to šlo až do čtyřiašedesátého. 

Hned zjara, jen co bylo tepleji, se vydal bratr Karol se svým švagrem Štefkem hle-
dat do Prahy práci. Jak ji našli, přestěhovala se za nimi naše rodina do Karlína. A do 
Čech nás následovali i další Romové. Až tady jsme poznali, jak se žije, když člověk 
nemá nouzi o práci, když vydělává, bydlí v domě s teplou vodou a vším, co k tomu 
patří, když neplatí za doktora a jiné věci, které Romové předtím ani neznali.

Až tady Phuri zmizely všechny starosti. Prostřední dcera Haňa si ji k sobě vzala 
do Lomu u Litvínova. Tam žila spokojeně až do své smrti. I když měla těžký život, 
neodložila svá děvčata do dětského domova a řádně je vychovala. Když pak vyrostly, 
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všechny se dobře provdaly. Za to si Phuri zaslouží veškerou úctu. A gádžům u nás 
vděčíme za to, že Romové přežili. Kdyby jim nedávali jídlo, ani jeden z nás by se kon-
ce války nedožil.

Pal e phuri Jožaňa
Andrej Giňa 

Ehin ňilaj. Irinel pes berš 1938. O Tolčemešis hin cikno gav pre vigeľi Slovensko, 
vaj biš kilometri le Perješistar. Pre leskero upruno agor bešen o Roma jekhetane 
le gadženca. Maj pal e bar le bare chulajeskeri ehin le dadeskeri šmikňa. Paš late 
terďol o kher mira pheňakero, la Margitakero. Adaj dživel peskere štare čhavenca 
u le romeha, le Jožuha, aľe sako les vičinel Tentej. Paš leste terďol o kher la phura 
Jožaňakero, aľe sako la adaj vičinel ča Phuri. Polokes imar bisterde, hoj pes vičinel 
Maria. Odijader terďon o khera lakere čhavengere – le Kalmaňiskero, le Belaskero, le 
Juraskero, paľis amaro u le phure Jaňuskero. Sako les vičinel Majgut.

Lengere khera sa sar jekh – štar fali, cikne oblaki, murimen šparheti, duj haďi u pal 
lende duj lavki le skamindeha, sa zmardo le deskendar. Varekas ehin zmardo cikno-
ro šifoňeris pro grati, aľe varekas ehin ča šofkici. O renti pes figinen pro karfa andre 
fala, ňikas nane šifoňeris. Elektrika andro gav nane, avka sako labarel ča e lampa. 
Ňikas nane dili, ča uphirďi phuv. Avral pes džal prosto andro kher. Avka keci hin čik 
avri, ajci hin andro kher.

Ča amaro kher hino aver, ajso sar le gadžengero. Hin amen duj bare khera, šukar 
dili, duj haďi, svata kipoci pro fali, šukar skamind, duj rajkane stolki, parňi lavica 
u fajno lampa. Andro kutos terďol baro kachľimen bov. Andre kuchňa amen has 
murimen bov la šparhetaha. E daj andre pekel o maro the o bokeľa. Adaj soven o ph-
ral, o Karoľis, the e pheň, e Irena, sako pre peskero haďos. Me sovav le phraleha, le 
Dežiha, pre jekh haďos andro dujto kher la daha the le dadeha. Pal o kher mek amen 
has kaštendar zmardo jekh kher pro phuvale u aver chaben. Te has o kher čučo, e daj 
adaj ľikerel the le kachňen u le papiňen.

Avri ehin tates. O kham taťarel, sar te kamelas sa te zlabarel. O murša pes garu-
de tel o rukha paš amaro kher. Visadzinďa len o phral, o Karoľis. Hin amen adaj 
o phabaľina, o ambroľina the khiľavina. O romňija hine khere u kisitinen vareso te 
chal. Ňikas nane ajci starosci sar la phura Jožaňa. Anglo štar berš lake muľa o rom, 
o Jožus, so les vičinenas Joščar. Akorestar e bibacht sar te pre late vareko prisiďa-
has. Jejsone imar ela duj berš, so lake muľa e nekphureder čhaj, e Ilona. Uľiľa lake 
čhavoro u šov kurke ole ďivesestar igen prefaďinďa, te geľa te plukinel le čhavoreske 
o renti andre len. Chudľa bare horučki, hoj la ľigende Perješiste andre špitaľa. Odoj 
savorestar diliňaľiľa u ľigende la andro dilino kher kije Kaša, kaj, čori, jepaše beršeha 
muľa. Na has lake mek aňi tranda berš. Ačhile pal late trin čhajora, o muršoro, so 
lake uľiľa, pal trin čhon muľa. Avka o čhajora e Jola, e Haňa the e Helena ačhile paš 
e baba. Lengero dad len mukhľa u denašťa ko Novejsis – Pečovská Nová Ves, kaj pes 
thoďa te dživel la Rozaha. E Roza has nekbengeder romňi savore romňijendar, so 
odoj has. Te pre late avľa e diliňi fanta, ta pal o Štefkus scirdľa angle savore Roma e 
cholov the e gača tele u le muršeske džalas te chudel o buľa the maškar o čanga. Oda 
imar savore latar denašenas het. Paš oda vakerlas avka džungales, hoj o daja sigo 
tradenas le čhaven andro khera. 

O Štefkus pes ľikerlas, sar te o čhajora na has leskere. Na ča, hoj Tolčemešistar 
denašťa sar thuv u le čhajoren mukhľa paš Phuri, aľe the vašoda, hoj te phirlas te 
bašavel u anďa varesave love, šoha lenge na bičhaďa aňi jekh koruna. 
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Avka e Phuri, hoj te džiďarel le čhajoren, u mek kije oda peskere trine čhajen, la 
Maria, la Verona the la Irena, ta mušinlas te phirel pal o gadže u te mangel varesavo 
chaben. Geľa tosara andro gav u phirlas kher kherestar. Pro dumo la has zajda u an-
dro vast khororo pro thud. Varesave gadže la mukhle andre, aľe aver la odtradenas 
het pašal o kher. K’amende Tolčemešiste pre odi bacht sako džanlas, so pes lake 
ačhiľa u la Phuraha sajinenas. Oda na has ča avka te džal te mangel vareso le gadžen-
dar – koda dženo, ko džalas pal o khera vareso te mangel, ta mušinlas te džanel, so 
te phenel, hoj les e chulaňi te na tradel avri. Mušinlas te avel čorores u šukares la 
chulaňa te pomangel, hoj la vareso te del. Has ajse, hoj la denas, aľe has the ajse, hoj 
la denas cikno koteroro maro vaj jekh phuvaľi. Avka phirlas pal but khera, mindig 
stradľa ajci chaben, hoj te el hodno vareso olestar te tavel. Našťik phirlas sako ďives 
ča k’amende andro gav, oda bi la o gadže čhidehas avri. Jekh ďives geľa k’amende an-
dro gav, masovar kije Bodolaka, trito ďives kijo Husovcis, paľis kije Jakubaňa. Kavka 
čori romňi phirlas furt, či has šil či baro keraďipen.

Musaj te phenel, hoj aňi aver Romňija pre oda na has feder. The jon mušinenas te 
phirel pal o gažde. Te len o chulaja vičinde, o murša lenge phirnas te bašavel abo te 
kerel pro maľi, ta paľis varesavo chaben či love anenas. 

Th’avka kajsi bari bida has, o murša pijenas o thuvale. Ča o Kalmaňis na, bo has na-
svalo pro buke. Kajčak varesave murša imar ciknovarbastar sikhavnas le čhaven te pijel 
o thuvale. O nebošťičko Bugošis, mira romňakero phral, chudľa te pijel šove beršendar.

Kavka e Phuri phirlas the pandžvar kurkeste. Nekphareder has te stradel vaš 
o čhaja uraviben pro jevend. Koruna ňikhatar na has, avka mušinenas ňilaje varesa-
ve love te zarodel. Savore phirnas andro veš te kidel o chundrula, o malini, o jahodi, 
aľe nekfeder has poťimen o jalovcos. Kada sa cinavkerlas le Romendar jekh čhindo 
Perješistar. Varekana phureder čhaja phirnas andro veš kaštenge u pro dumo les 
hordinenas ko Sibiňis pro tarhos. Odoj les bikenenas vaš paru koruni. Pre odi bacht 
has o veš amendar, kaj bešahas, ajse pandž šel metri. Baronas odoj o buki, o dubi 
the aver kašta. O murša kerde peske kvaki u phagernas o šuke konara. O džuvľija 
cirdenas pal peste duj, trin bare konara, o murša sphandenas ajse pandž, šov kotera, 
u cirdenas les pro phike khere. La Phura has la zajdatar basamuni pro dumo the pro 
phike. Imar lake cirdelas kijo šovardeš berš u sa late has pro šero. U so has o čhaja 
phureder, ta lenge savoro kampelas buter.

E nekphureder čhajori, deše beršengeri Jula, geľa te sogalinel ke jekh barvaľi chu-
laňi ko Sibiňis, hoj pes te džiďaren. Pal late geľa te sogalinel k’amende andro gav 
andro malmos e Maria, la Phurakeri nekphureder čhaj, u maškarutňi čhaj e Verona 
geľa romeste kije Olejňikova. Imar ačhile khere ča trin džeňa. Oda has angle Phuri 
but lokeder.

Paľis andro berš 1942 amen o gardisti vitradle avri andal o gav tele tel e Hineška, 
vaj duj kilometri le gavestar. Odoj has angle savore Roma but goreder sar upre, kaj 
angloda bešahas. Savore Romen has so te kerel, hoj o jevend te predživas. E Phuri, 
sar džalas tosara te phirel pal o gava, ta avlas ča pal o dilos – zmurdarďi, strapimen, 
na birinlas peha. Aľe na ča joj. Sako, ko mušinlas te džal andro gav, pre oda na has 
feder. Ňikas na has so te urel, u te kamelas vareko te džal avri, ta jekh Rom pal aver 
hordinenas o kamašľi the o renti, kaj len te den kejčen. Oda na has avka sar akana, 
hoj o Romňija hordinen o cholova, o kozački, tate gereki, aľe akor hordinenas ča ro-
kľa, varesave topanki u o čanga lende has sa nange. Te pes phirlas andro baro jiv, oda 
has sar te phirďahas pindrangi. O jiv chudľa andro kamašľi u o pindre maj has cinde. 
Savoro kada trapišagos o Roma prekerde u bar te dživahas igen phares u čorores, 
ňiko na nasvaľiľa phares u viľikerďam odoj dži agor maribnaske.

Le Štefuskere čhaja sa barile – e Maria, so sogalinlas andro malmos, geľa romeste, 
aľe le romeha ačhiľa ke Phuri. Ta bari chasna lestar na has, bo phirlas pal o Perješis, 



66

te oda has zaphendo, dži les chudle o phandle u zaphandle les pro buťakero taboris. 
Odarig varesar denašťa u garuvkerlas pes k’amende andro veša dži agor maribnaske. 
O phandle les rodenas, aľe pre odi bacht les na arakhle. Maj pal o mariben geľa te 
sogalinel ko Sibiňis e Irena, ta imar has khere ča štar džeňa.

Aľe aňi pal o mariben na has upre feder. Sar avľa o taťipen u o gadže chudenas te 
kerel pro maľi, ta oda has anglo Roma mištes. Phirnas le gadženge te kerel pro maľi 
u o gadže len vaš oda denas o chaben. Kavka oda has dži andro berš 1946.

Maj jarone, sar taťiľa, geľa o phral o Karoľis le šogoriha le Štefuha kije Praha te ro-
del buťi. Sar arakhle la, amari fameľija pes precirdľa pro Karlinos. Pal amende odgele 
the aver Roma pro Čechi. Ča adaj prindžarďam, sar pes dživel, te hin but buťi, zaro-
des peske love, bešes andro kher, kaj hin tato paňi u savoro, so andro kher perel, te 
o doktora hine hjaba u aver veci, so angomis o Roma na džanenas.

Ča adaj odpele la Phurake savore starosťi. E maškarutňi čhaj, e Haňa, la iľa kija 
peste ko Lomos paš o Litvínov. Odoj dodžiďiľa peskero dživipen spokojnones. Bar la 
has igen pharo dživipen, na diňa le čhajoren pestar het andro ľeľencos u viľikerďa len 
lačhes. Sar barile, gele savore mištes romeste. Vaš kada la Phurake perel nekbareder 
paťiv, savi ča hin. The le gadženge andro gav paľikeras, hoj o Roma predžiďile. Te na 
dinehas le Romen chaben, ta aňi jekh dženo na predžiďiľamas dži agor maribnaske.
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Jedeme k dědovi
Emil Cina

Řekl jsem si, že musím zavzpomínat na ty časy, kdy takové slovo jako romipen žilo 
mezi námi. Velká škoda, že už se ztrácí. No, radši začnu vyprávět.

Stalo se to v osmdesátých letech minulého století, to jsem ještě žil s první ženou 
a dvěma dětmi − Luckou a Markem. Obě už chodily do školy v pražském Karlíně. 
Dcerka mě kolikrát prosila, že chce jet za dědou na Slovensko. No, dětem akorát 
začaly prázdniny, koupil jsem Škodu 105 a řekl si: tak co, pojedem. Žena všechno 
naložila do auta a vyrazili jsme.

Brzy zrána už jsme byli z Prahy venku, fenka s námi, štěká a štěká, děti se dohadují 
a do toho mi žena říká: „Chtěla bych cestou navštívit bratra, co bydlí ve Vsetíně.“ Tak 
bylo po jejím. Švagr, když nás spatřil, radostí jen zářil. Švagrová hned prostřela stůl 
a pobízí nás: „Jen jezte, jen jezte.“ 

Mluvilo se o všem možném a pak švagrovi říkám: „Jedeme za dědou.“ On si však 
myslel, že jsme přijeli za ním. A z ničeho nic povídá: „Tak to jedeme s váma!“ Já jen 
vykulil oči a řekl si sám pro sebe: ale jak? On, jeho manželka a ještě jejich dvě děti? 

Švagrová byla jaksi plnoštíhlá, takže když si sedla do auta, všechno se zhouplo na 
jednu stranu. Chci jim říct, že do auta se všichni nevejdeme. Jenže je nemůžu odmít-
nout. Mohli by se zlobit. Tak co dělat? Osm lidí, děti sedí těm vzadu na klíně.

Jedu, jedu, ten den bylo hrozné vedro. Blízko Popradu nás zastavil policajt. Přišel 
ke mně, a když viděl, kolik lidí v autě sedí, rukama si protřel oči a už naštvaně křičí: 
„Ta pre Boha, kelo vás ide v tom motoru?“ Švagrová, urostlá to žena, vystoupila z auta, 
prsa jí poskakovala a vztekle policajtovi povídá: „Šak toto je náš motor!“ Začala se 
s ním hádat, já na ni: „Pavlo, přestaň!“ 

Policajt, celý rudý v obličeji, ji nechce poslouchat. Ten člověk z ní byl tak mimo, že 
najednou zakřičel: „Icťe do pi...“ Švagr mu z okýnka povídá: „Ďakujem!“

Švagrová si pokojně nasedla do auta, salám v ruce a už jí. Manželka se jí ptá: „Chceš 
chleba?“ Ta jí odpovídá: „Na co?“ 

Jedem, jedem. Děti nevědí, jak by si sedly, chce se jim spát. Navečer jsme, všichni 
už zmožení, dojeli do Siplaky u Košic, jinak Krásné nad Hornádem.

Klepeme na dveře, nikdo nám neotvírá. Snad půl hodiny jsme stáli u dveří. Dědova 
žena zaslechla romštinu, tak otevírá. 

Tchán byl moc rád, že po tolika letech vidí děti. Hned odkudsi sehnal pálenku, při-
šli i jiní Romové, co tam bydleli. Čekalo nás dlouhé povídání. Já ustlal dětem v autě, 
aby se mohly vyspat. 

Asi ve tři hodiny ráno nám stařenka rozestlala v domku, jenže když jsem viděl, 
kolik lidí tam spí, řekl jsem: „Vyspíme se v autě!“ A tak to i bylo.

Ráno přímo u našeho auta slyšíme hudbu. U okýnka stojí stařík s houslemi. Takové 
probuzení jsem ještě nezažil. 

Dozvěděl jsem se, že nazítří budou hrát muzikanti gádžům na svatbě. Asi sedm 
jich bylo v té kapele, a byla mezi nimi i jedna žena, které říkali Puci. Romka, ale 
převlečená do mužského oděvu, s kloboukem na hlavě. Primáš, když hráli, jí povídá: 
„Puci, hraješ špatně,“ a klepl ji smyčcem po hlavě. Puci na to: „To proto, že se se mnou 
miluje Helka.“ To byla její milá.

Šel jsem se ženou do obchodu nakoupit nějaké jídlo a taky jsem vzal litr pálenky. 
Co je ale jedna flaška? Nalít se musí každému. Na jednu ženskou odtud se nedostalo 
a to jste neviděli ten vztek! Její muž pil, a ona ne. A tak šla do svého domu a začala 
všechno vzteky rozbíjet. I polštáře a peřiny z postele vyhodila pod okno, svému 
muži nadávala. Jak jsem to viděl, hned jsem utíkal koupit další kořalku. 
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Cestou zpět jí nalévám pálenku do hrníčku, ženská to do sebe hodila a v mžiku z ní 
byl anděl. Ten muž se ženou se opili, pak se objali a lehli si do těch peřin pod oknem 
a říkali si, jak krásně se na tom světě žije.

Byli jsme u dědy deset dní. Peníze na dovolenou, a že jsme jich měli dost, byly 
všechny pryč. Manželka nějaké půjčila své sestře, která jí slibovala, že nám všechno 
pošle zpátky, jen co její muž něco vydělá. Na to jsem zapomněl. Zeptal jsem se ženy, 
kolik peněz nám zbylo. „Žádné,“ odvětila. Co naplat? Stařík se dozvěděl, že nemáme 
peníze na cestu, hned si odněkud vypůjčil a dal nám. 

Domů jsme dojeli v pořádku, jen fenka byla samá blecha a ještě nám kousek od 
Brna přímo v autě přivedla na svět tři štěňátka.

Stojím v Praze na poště a posílám nazpět ty peníze. Je to víc, než nám děda dal. 
Děti škemrají: „Tati, že ještě pojedeme k dědovi?“ Nevěděl jsem, co říct, ale ujišťuji je: 
„Ano, ano, děti moje.“

Džas ko papus
Emil Cina

Phenďom mange, hoj mušinďom te leperel ajse berša, kana ajso lav romipen dživelas 
amenca. Bari zijand, kana sa imar našľol. Ta imar chudav te vakerel.

Andro ochtovarde berša oka šelberš, dživavas mek perša romňaha the duje čha-
venca – e Lucka the o Markus. So duj imar phirenas andre škola Prahate andre Karľi-
na. E čhaj mange kecivar phenelas, hoj kamel te dikhel le papus pre Slovensko. Le 
čhavenge aviľa ňilaj, cinďom o motoris Škoda 105 the phend‘om jekhvarestar: džaha. 
E perši romňi sa porichtinďa andro motoris the imar džahas.

Sig tosara samas imar pal e Praha, e rikoňi amenca, bašol the bašol, o čhave grav-
činen, e romňi manca vakerel the me na šunav ňič. Sar zaačhiľam pre jekh parko-
viskos, ta e romňi mange phenel: „Kamav tiž te dikhel dromeha peskere phrales, so 
bešel andro Vsetín.” 

Avka esas pal lakero. O šogoris, sar amen dikhľa, esas igen rado. E šogorkiňa thoďa 
chaben pro skamind the phenel: „Ča chan, ča chan.“ 

Vakerelas pal savoreste the paľis leske phenav: „Džas ko papus pre Slovensko.“ O šo-
goris duminďa, hoj aviľam ke leste. Jov ňisostar ňič phenel: „Amen džas tumen-
ca!“ Me ča poraďom o jakha the peske phenďom: ta sar džaha? Jov la romňaha the 
mek lengere duj čhave? 

E šogorkiňa esas ajsi šukori, ta kana bešľa andro motoris, ta sa banďiľa pre jekh 
sera. Kamav lenge te phenel, hoj savore na rešťuvaha andr’oda motoris. Našťi lenge te 
odphenel, bo bi rušenas. So te kerel? Ochto džene, o čhave palal lenge bešen pro khoča.

Džav, džav, oda ďives esas igen kerades. Paš o Poprad amen zaačhiľa pro drom 
o šinguno. Aviľa ke mande, the sar dikhľa keci manuša džan andro motoris, le vas-
teha peske rozkerďa o jakha the imar zorales phenel „Ta pre Boha, kelo vás ide v tom 
motoru?“ E šogorkiňa, derešno manušňi, ušťiľa andal o motoris, o koľina lake ča 
chuťkerenas the choľaha le šinguneske phenel „Šak toto je náš motor! “ Chudňa pes 
leha te dokerel, me pre late: „Pavlo, preačh!“ O šinguno, lolo andro čhama, na kamel 
la te šunel. Oda manuš latar esas dilino, jekhvarestar gravčinďa: „Icťe do pi... ”

O šogoris andal e oblakica leske phenel: „Ďakujem!” 
E šogorkiňa smiroha bešľa andro motoris, e salama andro vast the imar chal. 

E romňi latar phučel: „Kames maro?“ Joj lake odphenel: „Pre soste?“ 
Džas the džas. O čhave na džanen, sar te bešel, kamen te sovel. Raťaha savore zmo-

žimen dogeľam Siplakate paš o Kaša, inakšeder Krasna nad Hornadom.
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Durkinas pro vudar, ňiko amenge na phundravel, vaj jepaš ori terďuvahas paš o vu-
dar. E romňi le papuskeri šunďa romane lava, paľis phundraďa. Sa ušťile. 

La romňakero dad esas igen rado, hoj pal o berša dikhel le čhaven. O phuro takoj 
varekhatar stradňa paľenkica, avile tiž aver Roma, so odoj bešenas, vakeriben baro. 
Me le čhavenge rozkerďom andro motoris o than, kaj te soven. 

Vaj trin orendar kijo tosara amenge e phuri kerďa o than andro kheroro, sar me 
dikhľom keci manuša odoj soven, phenďom: „Sovaha andro motoris!“ The avka esas.

Tosara šunas bašaviben paš amaro motoris. O phuro la lavutaha paš e oblakica. 
Ajso uštaviben me mek na predžiďiľom.

Dodžanľom pes, hoj pre aver ďives bašavena o lavutara pro bijav le gadženge. Vaj 
efta džene, so bašavenas, esas maškar lende jekh romňi, so lake phenenas Puci. 
Romňi urďi andro muršikane gada, staďi pro šero. O primašis, kana bašavenas, lake 
phenel: „Puci, bašaves namištes,“ the pekľa la henoveha pal o šero. E Puci phenďa: 
„Del man buľe e Heľka.“ Oda lakeri piraňi.

Geľom la romňaha vareso te cinel andre sklepa sar chaben, the tiž cinďom ľitra 
paľenka. S’oda jekh caklos? Sakoneske mušines te čhivel. Pre jekh romňi odarig pes 
na dorešľa, ta na dikhľan odi choľi! Lakero rom piľa, joj na. Geľa andre peskero kher 
the sa la choľaha rozmarelas the o zahlavki the perňica andal o vaďos čhiďa tel o ob-
laka. Rakinelas le romeske. Me, sar dikhľom, takoj geľom te cinel aver paľenka. 

Dromeha lake čhivav paľenka andre kučori, e romňi takoj piľa avri the latar jekhva-
restar esas anďelos. O Rom la romňaha maťile, paľis obchudne the pašľile andro per-
ňici, so joj čhiďa tel o oblaka paš peskero kher the duminenas peske, sar o dživipen 
pre adi luma hino šukar.

Samas odoj deš ďives. Love amen esas pre adi dovolenka pherdo, sa gele. E romňi 
požičinďa varesave love la pheňake, joj lake phenďa, hoj o love amenge bičhavela pale, 
kana o Rom lakero varesave love zakerela. Pre ada bisterďom. Phučľom la romňatar, 
keci amenge ačhile love. E romňi phenel: „Ňisave.“ So te kerel? O phuro pes dodžanľa, 
hoj amen nane o love pro drom, takoj požičinďa o love varekhatar the amenge diňa.

Dogeľam mištes, ča e rikoňi samo pušuma the mek paš o Brno amenge andro mo-
toris uľile trin rikonore.

Sam Prahate pre pošta u bičhavav o love pale. Mek buter, sar amenge o phuro diňa. 
O čhave mange mangen: „Dado, džaha mek jekhvar ko papus?“ Na džanavas, so te 
phenel, ta phenďom lenge: „Ha, ha, mre čhave.“
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Chytrá myška 
Irena Eliášová

Jaro, nejkrásnější období roku, a ke všemu ještě slunný den jako malovaný! Dnes je 
pátek, končí pracovní týden, čeká mě víkend strávený s dětmi. Co může být hezčího? 
U nich si nejlépe odpočinu, potěším se s vnučkou, dozvím se, co nového u mladých. 
Že jsem zvědavá? Spíš si dělám starosti, jestli je u nich vše, jak má být. Takoví už 
jsou rodiče. 

Manželovi se na víkend k dětem moc nechtělo. „Pořád je jen otravuješ, proboha! 
Nech je být, ať jsou taky chvíli sami, mohli bychom radši jít s kamarády na pivo,“ 
domlouval mi.

„Ne, já chci k dětem a basta! Celý týden jsem je neviděla, ani nevím jak se jim vede, 
jestli mají na živobytí a tak,“ nedala jsem se.

„Jen je nech na pokoji! Ať se starají sami, jsou dospělí. Nech je trochu se v tom plá-
cat, ať vědí, co je život. Přece jim ho nebudeme řídit my!“

„Nechci jim nic řídit, jen se mi stýská.“
„Tak dobře, pojedeme, ale v sobotu odpoledne domů, jasný?“ rozhodl muž. „No 

vždyť jo, ale cestou ještě něco koupíme pro Aničku.“
A tak jsme nasedli do auta a k mé radosti jedeme za synem a jeho rodinkou. Každá 

máma mi dá za pravdu, že starost o děti nekončí tím, že dospějí. Ba naopak! Když 
se ožení, staráte se, mají-li co jíst, zda mají práci, jestli je snacha na synáčka hodná.

Práci naštěstí mají oba, dělají na směny, a tak když není holka ve školce, střídají se 
u ní. Celý týden si rodiny vlastně pořádně neužijí, čas na sebe jim zbývá jen o víken-
du. Manžel má asi pravdu, že je otravuji, ale já se aspoň snažím snaše trochu pomoct, 
vyprat, vyžehlit, uvařit, aby měli na sebe víc času. Koupili si rodinný domek a kolem 
toho je spoustu práce. A nejen to, i plno překvapení!

Když jsme dojeli k synovi a zaparkovali před domem, zarazili jsme se. Okna i dveře 
dokořán, co se tu stalo? Úplně ve mně hrklo.

„Co se stalo, synáčku?“ zavolala jsem ode dveří, „proč tak větráte?“
„Ani se neptej, mami,“ říká mi v chodbě syn černý jako kominík, „představ si, 

máme nájemníka!“
„Koho? Vy ještě pronajímáte?“
„Jo, a má to grátis!“ 
Pomyslela jsem si, že u nich nejspíš přespává některý ze synových kamarádů, a ve-

šla jsem do kuchyně. Ta byla celá vzhůru nohama! 
„Co se tu stalo?“ začala jsem se vyptávat. „Proč ale máte všechno rozházené, co se 

děje?“
„To hned uvidíš. Vyháníme nájemníka a vy nám s tím musíte pomoct! Ještě že jste 

přijeli!“ zaradoval se syn.
Nechápavě jsem na něj vyvalila oči.
Pozavíral všechna okna a dveře, i ty na terasu, a potom začal šeptat.
„Mami, tati, máme tu myš!“ Výraz v jeho tváři byl plný strachu a zoufalství, až mi 

ho bylo líto.
„Zlato, ale v barákách bývají myši, to není nic neobvyklého!“
„Jenže tahle myš je taková!“ a naznačil rukama asi půl metru.
„Prosím tě,“ protestovala snacha, „to přeháníš, ve skutečnosti je asi takhle malá,“ 

a ukázala dvacet centimetrů.
„Nevěř jí, mami, má půl metru, já ji viděl!“
„Zlato, to by byla krysa nebo potkan!“ podotkla jsem.
„Ne, potkana já poznám,“ vrtěl hlavou syn, „je to myš!“
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„Tak něco uděláme, nebo o tom budeme jen kecat?“ vložil se do toho manžel.
„Táto, musíš na ni jít fikaně, tahle myš je moc chytrá!“
„Jakápak chytrá, dej sem koště a uvidíš, jak ji vyženu!“ holedbal se můj muž.
Snacha mu podala smeták a šla na terasu pro další dvě košťata.
„Kde je ta myš?“ zeptal se manžel a postavil se bojovně jako voják na frontě.
„Táto, říkám, musíme jít na ni strategicky, to znamená, že utvoříme půlkruh, já, 

máma a Hana, a ty budeš šťouchat za kuchyňskou linkou tak dlouho, dokud ji nevy-
strnadíš a ona nevyběhne ven, jasný?“

„Jasný!“
Manžel se vmáčknul mezi lednici a linku a tloukl násadou od koštěte do škvíry za 

linkou.
My tři jsme čekali, co se bude dít – ale nedělo se nic, bylo slyšet jen tupé nárazy 

dřeva do zdi.
Kdyby nás tak někdo zahlédl přes okno, určitě by si pomyslel, že s námi není něco 

v pořádku. Byl na nás komický pohled, jenže synovi to vůbec nevadilo. Za každou 
cenu chtěl vyhnat nájemníka z domu!

Už to trvalo dost dlouho, a tak syn znovu manželovi nařídil, co má dělat: „Táto, 
musíš vylézt na dřez.“ Ten ho poslechl na slovo. A znova smetákem buší jako o život. 

Najednou jsem zahlédla, jak od linky bleskovou rychlostí vyběhla malá myška 
a hned se vrátila zpět, ani jsme nestačili zvednout košťata.

„Mami, vidělas ji? Vidíš, jak je velká? To je kus! Co jsem říkal, nejmíň půl metru!“
„Je malinká, zlato, a víš ty co? Je mi jí docela líto,“ opáčila jsem.
„To snad není pravda! Tobě je líto myši? A co já? Já jsem z ní psychicky úplně na dně.“
„Neboj, synku, už na tom pracuju, pěkně ji vymlátím!“ křičel manžel. „Já ji popo-

ženu a vy ji chytejte!“
A tak znovu chytáme myšku, která je dvakrát rychlejší než my. Mlátíme kolem 

sebe a nic z toho.
„Už ji vidíte?“
„Ne.“
„A teď?“ snaží se muž usilovně.
„Ne.“
„Nevyběhla?“ ptá se už celý zoufalý.
„Nevyběhla.“
Manžel tluče a tluče do škvíry a my se soustředíme, jak jen to jde. Pořád nic. Vtom 

jsem se podívala nahoru a koukám, milá myška stojí na vrchní poličce a pozoruje 
nás, jak kdyby se nám posmívala. 

Nenápadně jsem ji ukázala synovi. Ten přimhouřil oči a šeptem mi odpověděl: „Co 
jsem ti říkal? Že je chytrá. Podívej se na ni, jak se nám směje, ale já ji dostanu, to si 
piš!“ a rozběhl se s koštětem zdviženým ke stropu a rozmáchl se po myšce. Ale co se 
nestalo! Uklouzl a spadl na záda, koště mu vyletělo z rukou a shodilo lustr, který se 
o podlahu rozbil na tisíc kousků. Leknutím jsme vykřikli. Naštěstí se mu nic nestalo. 
Snacha rychle uklidila střepy.

„Zlato, vykašli se na nějakou myš, ještě nás přivede do neštěstí!“ uklidňuji syna.
Ale byl jak nepříčetný. „Já ji zabiju! Ta svině jedna, ona mi nedá pokoj, vůbec kvůli 

ní nespím, nejím, nežiju. Jen počkej, vezmu hrábě a to teprve uvidíš, ty kryso jedna! 
Po celém baráku jsem nastražil pastičky a co myslíš? Anička tam strčila prstík!“

„No tak, uklidni se, já to nějak zařídím, už ti nebude otravovat život nějaká vever-
ka!“ konejšila jsem ho. 

Ale syn neposlouchal, vyběhl na zahradu a přitáhl hrábě.
Mezitím se ale myška opět schovala, nebylo po ní ani vidu ani slechu. „Tak vylez, 

kryso, ukaž se, já se nebojím!“ křičel na nezvaného nájemníka syn. „A vy se připrav-
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te! Postavte se zase do půlkruhu jako předtím.“ A tloukl do mezery za linkou, z jed-
né strany on, z druhé strany manžel.

Nemyslela jsem si, že myši dokáží skákat, ale mýlila jsem se. Myška opět vyběhla, 
asi měla strach, a začala splašeně běhat po kuchyni, my za ní, ale zase nám zmizela. 
Už mě to začalo unavovat. Tady už nešlo o to ji chytit a zabít, ale dokázat, že na to 
syn má.

„Nejde to, já to vzdávám, musím si dát cigáro!“ přerušila jsem náhle honičku.
„Musíš teď kouřit, mami? Nemohla bys to nechat na potom?“
„Musím se uklidnit,“ namítla jsem.
„Tak jo, jdi si zakouřit, a my se do toho mezitím pustíme. Táto, tluč z téhle strany 

a já z druhé, a ty, Hani, ji chytej!“
Zapálila jsem si cigaretu a vyfoukla kouř s tím, že si na chvíli odpočinu. Jak tak 

stojím u dveří a pozoruji, jak moje rodinka bojuje s myší, všimla jsem si, že myška 
klidně stojí asi tak metr ode mě a dívá se mi přímo do očí. Co teď? Myšlenky mi běží 
splašeně hlavou. Už to mám! Co nejrychleji jsem vyběhla a zalehla ji doufajíc, že je 
pode mnou. Jestli ji nerozmáčklo mých sedmdesát kil, tak žije.

„Přestaňte!“ volám na ostatní.
Až teď si všimli, že ležím na podlaze. Vidím na nich, jak jsou zděšení.
„Mami, co se stalo?“ ptají se polekaně.
„Mám ji!“
„Koho?“ 
„Myš přece, je tu pode mnou.“
„Myš?“
„Jo.“
„Počkej, počkej, já se nachystám s hráběma a ty se pomalu budeš zvedat, jasný?“
„Jo, ale nevymlať mi při tom zuby!“
Ležím na podlaze, kolem mě stojí moje ozbrojená rodinka a napjatě čeká, co se 

bude dít. Cítím, že se myška už nehýbe, mám z toho nepříjemný pocit. „Podejte mi 
ruku a já se zvednu, myslím, že je zbytečné mlátit kolem sebe, když už nežije.“

Když jsem opět stála na nohou, na podlaze zůstalo ležet bezvládné tělíčko. Asi se 
udusila. Dobře, že není na zemi krev a taky že Anička spinká a tohle všechno nevidě-
la. Všichni čtyři stojíme v kruhu a tiše zíráme na myš. Syn má konečně klidný výraz 
ve tváři.

Jako první jsem promluvila já: „Co stojíte jako blbci? Máme plno práce, jdeme uklí-
zet! Je tu toho požehnaně!“
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Kaštánek
Ilona Ferková

Dříví
Jsou všelijaké hospody a hospůdky, ale jistě se nikde nenajde taková jako u nás na 

náměstí. Měnila se snad už desetkrát a vždycky ji úplně předělají. Kdysi sem chodili 
jen bohatí. Pak lidé takoví i makoví. A dnes? Víc Romů než gádžů. A teď, aby ji vy-
lepšili, nasadili tomu korunu: dali sem spoustu železných ďáblů, hracích automatů, 
a rozmístili je po celé hospůdce jak vojáky. Chřtány jim jen hoří. Kdokoliv sem zajde, 
okamžitě si jde stoupnout k některému z nich a plní mu břicho. Někdo má štěstí, ale 
většinu těch nešťastníků smůla provází. 

Dennodenně sem na pivo zajde také Kaštánek. Takhle mu říkají Romové snad už od naro-
zení. Nerad se dívá, jak peníze mizí v těch železných žaludcích, proto na Romy křičí: „Radši 
byste si měli sednout na zadek a své peníze propít! Aspoň byste šli domů v dobré náladě,“ 
říká a překlopí do krku půl sklenice piva. „No, to je dobré pivko.“ A rukou si otře rty. 

„Nebojte, strýčku, i tak půjdou domů opilí a nemusí ani nic pít,“ křičí z kouta Židis, 
taky takový povedený kluk. „Koupím vám jedno, když mi povíte o Kulkovi. Já ho 
nepamatuju, ale už jsem o něm slyšel,“ říká a přitáhne si židli blíž ke Kaštánkovi. 

Každý ví, co na Kaštánka platí. „Poslyš, Židi, jedno pivo by nepomohlo,“ zvedl skle-
nici ke rtům a jedním lokem dopijí z půllitru všechen zbytek. Ovšem než dopil první 
pivo, už před něj hospodská staví novou sklenici. „No, to se mi líbí!“ A rukou přejel 
po oroseném skle.

Ani nevíš, jak dobrý to byl člověk, ten Kulka. Žil s Hubou a měli spolu osm dětí, rád 
si popil a pak dělal pěkné fórky. Jednou v zimě ho Huba poslala na dříví. Jenže on, 
než aby šel do lesa, zamíří si to rovnou do krčmy. Celý den proseděl s chlapy v hospo-
dě a na dřevo dočista zapomněl. „Ach, Kulko, teď už tě žena pověsí, až dojdeš domů 
bez dříví,“ smáli se mu chlapi. „Jen se nebojte, já na ni vyzraju.“ 

Přichází Kulka domů a už ve dveřích volá: „Ach, Hubo, poslouchej, co se mi stalo, 
tomu nebudeš věřit. Představ si, že já dneska mluvil s Bohem!“ „Neříkej! Jak to? Jak 
se to stalo?“ Pohlédla na něj vystrašenýma očima. „Hubo, jdu ti takhle lesem a hle-
dám, jaký strom porazím. Pak zahlídnu takovou pěknou soušku, a tak si říkám, že tu 
si pokácím. Jak ji tak řežu, vidím takového starého gádže: ‚Člověče, říkám ti, nekácej 
ten strom, je ještě mladý, nasbírej radši dříví ze země.‘ ‚No, to víš! Jistě budu sbírat 
dříví ze země, když můžu porazit ten suchý strom.‘ 

Ale ten gádžo mi říká: ‚Jdi domů a opatruj se, protože až třikrát zakašleš, umřeš.‘ 
Říkám ti pravdu, byl to Bůh a on mě přišel varovat. A teď, Hubo, na mě dáš pozor, 
abych neonemocněl! Slyšíš?!“ 

„Neboj se,“ a rychle manželovi uvařila čaj. „Honem, na! Vem si ho a pij,“ podává mu 
hrnek s čajem. Ale jen co se Kulka napil, popálil si jazyk a zakuckal se. „Hrom aby 
do tebe uhodil,“ vyčítal jí, „proč mi dáváš tak horký čaj? Tos udělala schválně, abych 
kašlal! Ještě dvakrát zakašlu a umřu,“ rozkřikl se na svou ženu. Ze samého strachu 
se Huba uložila ke spánku a zapomněla se zeptat, kde je to dříví. 

Mléko
„Tak jak, Kulko, nabančila ti žena koštětem?“ smáli se chlapi v hospodě, jen co ho 

spatřili vcházet do dveří. „Ta že by mě mlátila? To jste tak bláhoví? To si ze mě děláte 
srandu!“ ťuká si Kulka prstem na čelo a vypráví chlapům dopodrobna, jak nebohou 
Hubu obelstil.
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Chlapi se tomu smáli, až se popadali za břicha. „No, tak za tohle si zasloužíš velký 
rum, Kulko,“ poplácali ho po ramenou. 

„A víte, že mi z toho povídání taky vyschlo v krku?“ odvedl suše Kaštánek řeč 
jinam. „Jé, strejdo, povídejte ještě,“ směje se Židi. Několik Romů se odvrátilo od au-
tomatů a se smíchem na Židiho volali: „Objednej mu ještě jedno, ať vypráví.“ „Proč 
mu mám objednávat piva zrovna já, a vy nic?“ rozčiloval se Židi, „vždyť i vy poslou-
cháte, ne?“ „Nech je, vidíš, že si ani pro sebe nic k pití nekoupí, klidně ať maj sucho 
v krku, jen aby naplnili žaludky těch ďáblů. Já vám to pivko koupím,“ podpořil Židiho 
Dežek. „Paní Kučerová, dejte sem tři piva a velkýho ruma, tady pro pána!“ volá na 
hospodskou. „To je všechno pro mě, synáčku?“ natahuje paži Kaštánek a rychle bere 
pivo hospodské z rukou. Mladí kluci zaraženě zírají, jak rychle mu teče do krku. „Vy 
vůbec nepolykáte? Do vás to teče jak do studně!“ „No, chlapci, to jsem potřeboval. 
Pálilo to ve mně jak v peci. No, a teď si poslechněte, co mému bráchovi provedla jeho 
ženská, Vrana z Dubovic.“ 

Můj bratr je starší než já a žije doma, na Slovensku. Nikdo mu neřekl jinak než 
U, ani on nevěděl, jak se jmenuje. Jednou se představoval: „Já jsem Januš Žipovski,“ 
jindy: „Jan Zavalany-Povalany,“ ale Romové mu říkali U. Jako malé dítě si, když chtěl 
jíst, brnkal po rtech prstem a volal „uuuuu“, od té doby mu tak matka začala říkat 
a pak i všichni Romové.

Na podzim dal jeden velký sedlák z vesnice rozhlásit, že kdo si chce vydělat, ať 
přijde na jeho pole vybírat ze země brambory. Všichni Romové věděli, že je velký 
skrblík, a nic proto nezaplatí. Jenom U, jak o tom slyšel, hned nakázal své ženě: 
„Vrano, připrav se na ráno, protože jdeš se mnou na pole toho boháče.“ „No, tak to jsi 
na omylu, že jdu! Ty snad věříš, že dá peníze? Nasype mi do plachetky ubohých pět 
kilo brambor a řekne spanom bohom a my se přitom budeme mořit celý den na poli.“ 
„Neboj se! Když on nedá peníze, uvidíš, já mu to nedaruju,“ odplivne si U do dlaně. 
„O tom žádná, že mu to nandáš,“ těžce zavzdychá Vrana. A dala se do přemýšlení, co 
svému muži udělá, aby nemohl jít. 

Vyběhla z domu a chodila od rodiny k rodině, u každého si vyprosila pár sirek. 
Když jich měla dost, vrátila se domů. Její U už spal. Vysypala zápalky na stůl a odro-
lila z nich hlavičky. Ráno pak pro svého muže nalila velký hrnek kyselého mléka a do 
něj nasypala rozdrcené sirky. Všechno to pořádně zamíchala, ale zápalky se ne a ne 
rozpustit. „Ále, tohle vyleju. Jak by to mohl vypít. Vždyť je to samé smetí!“ odložila 
si hrnek na okno. „Až půjdeme, někde to vyleju,“ naplánovala si a šla ustlat postel.

U se už umyl, a tak se připravuje do práce. Už jen dojít k oknu a podívat se, jestli 
neprší. Hrnek, který tam Vrana položila, vezme do ruky. „No, dneska se nám bude 
dělat pěkně, Vrano, není mokro,“ a přiloží si hrnek ke rtům a vypije ho až do dna. Se 
ženou to zacloumalo, když to zpozorovala. Ještě chtěla vykřiknout: „Nepij!“ Ale poz-
dě. Její U všechno vypil a ani se nepodíval, co všechno v hrnku bylo. „Dobré mléko? 
Nebylo kyselé?“ zeptala se žena.

„Co to s tebou, Vrano, je? Vždyť jsi mi nalila kyselé, nebo ne?“ obrátí se k ní U. „Jo, 
jo, zapomněla jsem,“ špitla Vrana. „No, tak co? Můžeme už jít, ne?“ „Hned, hned, jen 
si ještě odskočím, nějak mě rozbolelo břicho,“ odběhla si Vrana ze strachu na záchod. 
„To nám teď ještě scházelo,“ vrtí hlavou U. „Dělej, ať nepřijdem pozdě!“ volá za ní. Ale 
to už se i jemu začaly kroutit střeva v břiše. „Tak co je, Vrano! Pospěš si, protože já 
taky potřebuju, jáj…,“ mačká si břicho a klepe na dveře u záchodu. „Co teď?!? Mám 
otevřít, nebo ne?“ přemýšlí Vrana, „ale co – ať se podělá! Když už to mlíko vypil.“ 
„Vrano, vždyť já už…!“ poskakuje U. Jen co Vrana otevřela dveře, vytáhl ji okamžitě 
za rukáv ven. Na záchodě pak skučel bolestí. „No, co to je? Proč mě tak bolí břicho? 
Vždyť já to mlíko nepila!“ držela se za břicho. „Ach, prosím tě, pust mě, vždyť já už 
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zase musím jít!“ křičí jeho žena. „Počkej, hned to bude!“ Takhle se střídali. Chudák 
U si šel lehnout plný zloby a ještě mu nebylo dobře, břicho ho bolelo. Vrana si lehla 
vedle něho, oči plné slz, ani nemukla, jen přemýšlela: „Než strávit celý den na zácho-
dě, to jsme radši mohli jít na ty brambory…“

„Počkejte, chlapi, i já teď musím na záchod,“ vstává od stolu Kaštánek. „Ale strejdo, 
ne že tam budete dvě hodiny,“ směje se Deži a hned volá: „Paní Kučerová, doneste 
ještě tři velký rumy a tři piva.“

Uhlí
„… dobrej, paní Kučerová, tam je zima! Brrr!“ mne si Deži ruce, „psa by ven nevy-

hnal,“ a rozhlíží se po herně. „Kaštánek tady není?“ „Ne. Nebyl tady už celý týden,“ 
odpovídá barmanka, „dáš si něco, Deži?“ „Dám si grog s velkým rumem.“ „Deži, 
Kaštánek teď chodí do herny nahoru, protože tam je otevřeno až do rána, včera jsem 
ho tam viděl,“ volá zpoza bedny Bagančis, ani se neotočí a nezvedne od automatu 
zrak. Upřeně sleduje, co mu padne. „A já se Kaštánkovi nedivím. Když je venku tak 
strašná zima, aspoň je celou noc v teple. Proč ho rodina nevezme do bytu, aspoň teď, 
na zimu? Že jim není líto nechat ho takhle venku?“ ptá se Deži. „Jáj!“ zaječí Bangáč. 
„To by musel mít jinou rodinu, a ne tyhle nafoukance,“ zakroutí hlavou. „Vždyť oni se 
za něj stydí! To ty, Dežo, ani nevíš… Jáj! Nepřihodil jsem tři pětky! S tebou mluvím 
a podívej, co mi padlo… Melouny! Do háje! O kolik peněz jsem teď kvůli tobě přišel!“ 
Vztekle se obrátil na Dežka a rukou zabušil do bedny. 

„No, no, no,“ křikla výčepní na Bangáče. V herně nastalo hrobové ticho, jen automa-
ty svítily všemi barvami, které poskakovaly sem tam. Deži si sedl ke stolu a vzal do 
ruky horký hrnek s vonícím grogem. „Když tu není Kaštánek, jako by tu chcíp pes,“ 
přerušil ticho. „Tak si ho běž najít a vem si ho domů, když se ti po něm tak stýská. 
A ať ti vypráví ty své pohádky ve dne v noci,“ rozesmál Bangáč i ty, co hráli. „No to se 
podívejme, ale když mluví, posloucháte všichni, to natahujete uši, co?“ nedal se Deži. 

„No né! Hele! Tady ho máš, tys ho přivolal. Kdepak jste se nám toulal, Kaštane, 
tady mládí se vás nemůže dočkat. Vy mi chodíte ke konkurenci!“ poplácá ho výčepní 
se smíchem po zádech. „Tak co to bude?“ „Dejte mu taky, ale dvojitý grog,“ poroučí 
Deži. „Posaďte se tady u mě, strejdo.“ Kaštánek se pousmál. Rukama si otřel obličej. 
„Venku je taková zima, jako byla v padesátém roce, tenkrát venku lidi promrzali na 
kost. To je pak sanitky vozily do páry, aby přišli k sobě.“ Bangáč vybuchl v hurónský 
smích: „No to je dobrý! Kdy se to stalo?“ a tloukl se do kolenou. I Dežko se smál. 
„Žertuju rád! Ale tohle je pravda, taky byl takový mráz a Kulka tenkrát neměl už ani 
na přiložení do kamen,“ dal se do vyprávění Kaštánek. 

Kulka měl v bytě hrozitánskou zimu. „No, nedá se nic dělat, musí se jít koupit uhlí,“ 
řekl si, „nebo umrznem jako šišky v lese.“ „Jen jdi,“ volá z postele prostydlá Huba. 
„A opovaž se jít do hospody a ztvrdnout tam!! To mi pak ani nechoď domů, nebo tě 
zabiju. Slyšíš?!“ Kulka si ovázal hadry kolem nohou, obul si holiny a jde s vozíkem 
do uhelných skladů. Mráz s větrem mu pleskaly do tváře. „No co to je? Já tam snad 
nedojdu!“ napadlo ho. „Ale co, jdu se zahřát do hospůdky, aspoň na chviličku!“ a na-
mířil si to přímo ke krčmě. 

Jak ho chlapi spatřili, dali se do smíchu. „No, kam jdeš, Kulko, do války?“ To kvůli 
tomu, jak měl hlavu zamotanou do hadrů, tlustý hubertus dlouhý až na zem a pyt-
lovinu ovázanou přes břicho.

„Co se smějete? Jdu pro uhlí! To si mám snad vzít slavnostní oblek?“ zasmál se Kul-
ka. „Dajce mi velky rum, ať zahřeju čereva,“ říká hospodské. „No, jedním rumem si 
ty vaše čereva nezahřejete, to chce aspoň ještě jeden,“ smála se i výčepní. „Ne, ne, ja 
už dem, bo potim ani pro te uhle nepojdzem a Huba mě zabije.“ „Nedělej to, Kulko, 



76

tady si sedni, uhlí ti neuteče, vždyť máš času dost. Dej si ještě jeden rum,“ říká Štefa 
a zadrží ho. „Ne, mě už nepřemluvíte. Jdu!“ povídá Kulka a vychází ven ze dveří. 

Když už byl venku, pomyslel si: „Mohl jsem ještě zůstat,“ otočil se ke dveřím, jestli 
za ním chlapi nevolají. Ale nikdo se po něm nesháněl. „Ale co! Jdu pro to uhlí, vždyť 
jsem hned zpátky.“

Spěchal. Šlo se mu lehce, když na vozíku nic nebylo. Trpěl sice zimou, ale nějak tam 
došel, naložil si uhlí do pytlů, položil je na vozík a vracel se zpátky. Ovšem to se mu 
už tak snadno nešlo, utáhnout trakař bylo strašně těžké.

„Pane Bože!“ zaklel. „Že jsem chodil! Že jsem nezůstal v hospodě! Teď se musím 
takhle mořit!“ Nějak se dostal ke krčmě, celý zpocený otevřel dveře a hned si objed-
nal velké pivo. Všichni na něj vytřeštěně koukali. Sundal si kabát i ty hadry, co měl 
na sobě. Všechno to shodil na zem a zůstal v podvlíkačkách. Rudý jak mrkev si otřel 
mokrou hlavu i tvář a vypil pivo na ex. Všichni na něj udiveně zírali. 

Kulka si všiml, jak na něj všichni civí a že je nějak nezvyklé ticho. „No, co! Myslel 
jsem, že už jsem doma!“ zavolal na všechny. První, kdo se vzpamatoval, byl Štefan. 
Řekl jen: „No, už jsem si myslel, že si sundáš i ty podvlíkačky a zůstaneš tu stát tak, 
jak tě tvoje máma na svět přivedla.“

„Chlapi se smáli, ale bylo jim Kulky líto, že přišel tak zdecimovaný,“ dovyprávěl 
Kaštánek. „Jo, strejdo, vezmu vám ještě jeden grog!“ „Ne, chlapče, už jsem taky nějak 
zpocený. Teď bych potřeboval trochu ty svoje střeva vychladit,“ a prsty si poklepává 
na břicho.

Vánoční stromek
Ten den byl tak nějak divný. Venku bylo teplo, osm stupňů, nic neprozrazovalo 

fakt, že je čas Vánoc. Gádžové na náměstí zrovna kopali díru na vánoční stromeček.
„No, to je hezký. Teprve teď, dva týdny před Vánocemi, sem budete dávat stromek?! 

Všude jinde už dávno vánoční stromy stojí! Fuj!“ odplivl si Kaštánek na zem. 
„No jo, ty chytráku! Takový mám nejradši. Seber se a táhni, odkud jsi přišel!“ okřikl 

ho rozčileně gádžo.
„Kaštane, Kaštane, pojďte sem!“ volala z okna herny vedoucí a rukou ho zvala dál.
Otočil se a viděl, jak se na něj všichni Romové za oknem smějí a taky ho zvou.
„A co se tak rozčiluješ, Kaštánku!“
„Jak bych se nerozčiloval, Berty, když teprve teď kopají jámu pro vánoční strome-

ček. Až dva týdny před Vánocemi! Všimni si, jak je teplo, něco není v pořádku, do-
konce na úřadě ani nepouštějí koledy. Jó, kdysi, to bývala taková nádhera. Všechno 
bylo tak slavnostní, výlohy v obchodech překrásně vyzdobené, třpytivé řetězy, koule 
a velké krásné kolekce. V masně visely obrovské uzené šunky a nebyl tady v Rokyca-
nech Rom, co by si jednu na Vánoce nekoupil. A jak pak byl pyšný, když se dávala na 
vánoční stůl. Všude zněly písně. Do posledního člověka všichni museli vědět, že při-
chází vánoční čas. A podívejte teď, kde nic tu nic. Jak by tě to mohlo nechat v klidu?!“

„Ale strýčku, copak nevíte, že letos 22. 12. přijde konec světa! Proto se už nikdo 
s ničím nenamáhá, všichni jen popíjejí.

„Prosim tě, nevykládej tyhle blbosti, Limču, o tom by přece Kaštánek věděl jako 
první, ne!“ podával mu se smíchem pivo Berty.

„Počkejte, chlapi, nesmějte se. To, co řikám, není žádná legrace! Jsem sice mladý, 
ale poslouchám, o čem se baví gádžové v práci. Bojí se všichni. No řekněte, Kaštánku, 
co vy na to, taky jste pořád mezi gádži, tak co oni říkají!“

„Ale to jsou gádžové, samí bezdomovci a ochlastové,“ vložila se do toho Marja zvaná Šufľa.
„Ty buď zticha, Šufľo, jsou to gádžové, nebo ne? Buď bez obav, i takoví ví víc než ty! 

No, řekněte, Kaštánku!“
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„No, to bych vám mohl povídat, ale mám nějak sucho v krku,“ odpověděl Kaštánek.
„Ale to je jasné. Tady máš pivo a decku rumu,“ podal mu Ľimča sklenku do ruky.
„Přesně to jsem potřeboval, abych ze sebe ten vztek setřásl,“ a vypil skoro celou 

sklenici na ex, osušil si rty a vážným hlasem a s kamennou tváří začal. „Tak poslou-
chejte, co se říká! Musíte si co nejdřív koupit svíčky. Ne jednu nebo dvě, ale aspoň 
sto nebo dvě stě! Kupujte, dokud je v obchodě mají, a k tomu ještě 50 litrů petroleje. 
A nezapomeňte na lampy − petrolejky! Co jsem slyšel, tak tři dny bude naprostá tma. 
A Bože chraň, abyste někdo vyšli ven z domu. To by byl váš konec, nikdy už nenajdete 
cestu zpět. Tři dny budete zavřený v domě, nic nebudete vědět o okolí, může se stát, 
že se z toho někdo i zblázní. A největší nebezpečí hrozí malým dětem. Víte, co jim se 
může stát? Ani o tom nechci mluvit, nebudou vědět, jestli je noc nebo den!“

V herně zavládlo hrobové ticho, že by bylo slyšet špendlík na zem upadnout. Všich-
ni Romové vstali ze židlí a dívali se na Kaštánka. Jen Šufľa propukla v takový pláč, že 
ji hospodská objala, hladila a utěšovala, aby s tím nářkem přestala. 

„No, Kaštane, co jste jim to napovídal? Takové nesmysly! Kde jste to vzal? Já mys-
lela, že tu bude prča a vy jste nás už málem pohřbil!“ křikla rozčileně na Kaštánka.

On však zvedl ruce nad hlavu: „Chtěli jste vědět, co bude 22. 12. A já vám řekl, co 
gádžové povídají, a je jen na vás, co uděláte!“

„A vy, co budete dělat?“ namítl jako první Ľimalo. „Vždyť jste venku! Vy se té tmy 
nebojíte, až přijde?“

„Já, chlapče, abych ti řekl pravdu, já těm smradlavým gádžům, co jsou se mnou 
venku, nevěřím ani slovíčko! Oni už jsou úplně zpitomělí.“ 

„Ale proč jste nám to všechno tedy povídal? Víte, jak jste nás vyděsil? Podívejte na 
Šufľu, skoro z toho dostala záchvat.“

„No, chtěli jste vědět, co říkají gádžové, tak jsem vám jen povídal ty jejich báchorky. 
Kdybyste říkali, jak to vidím já, tak bych vám řekl své.“

Teprve teď se Romům z očí vytratil strach.
„No, jsi ty ale lump, Kaštánku, takhle mě vyděsit!“
„Lído, dej sem flašku vodky, ať zapijeme ten strach.“
„Tak se mi líbíš, Bertíku! Jaký konec světa! Blíží se Vánoce a to se mají lidi radovat, 

né, Maruš, a utři si ty slzy!“
„No jo, to je hezký, ale jak to teda bude?“ obrátila se s ještě uplakaným hlasem Šufľa 

na Kaštánka.
„No, jak? No tak tři dny budeme jen pít a ani nebudeme vědět, jestli se něco stane.“
„Ach jo, já už tyhle kecy nemůžu ani slyšet, jdu radši domů!“ zvedla se ze židle 

a zamířila ke dveřím.
„Jednu svíčku si ale kup a nezapomeň ji zapálit na Vánoce za naše zemřelé,“ volal 

za ní Kaštánek.
„No, lidi, vezměte skleničky, připijme si! A ty, Lído, pojď a dej si s náma štamprdli! Kdo 

ví jestli se po dvaadvacátým ještě uvidíme,“ povídal Berty, zatímco každému do sklenky 
nalil pálenku. Hospodská přišla k němu, zvedla štamprle a zase ho postavila na stůl.

„Víš co, Bertíku, díky, ale já se s tebou napiju až třiadvacátýho.“
„Pane Bože, jen abysme se toho dožili,“ pronesl Ľimalo. Došel k oknu, aby zjistil, 

zda ti gádžové venku už dokončili díru na vánoční stromek. „Ach, můj dobrý Božíč-
ku, stůj při nás,“ pokřižoval se.

Márnice
Toho roku byla zima ukrutně dlouhá a studená, ještě v dubnu byly tuhé mrazy. 

Kaštánek měl co dělat, aby ten mráz přežil. A nenašel se jediný člověk, co by ho 
k sobě vzal na přenocování. Jen co ho spatřili, hned se mu posmívali, pomlouvali ho, 
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a ještě mu nadávali. „Za tenhle život si může vlastní vinou, ten ochlasta, ten ničema! 
A příbuzní ho nechtěj ani vidět, jen ostudu jim dělá. Stal se z něj bezdomovec. Kvůli 
chlastu prodá nebo ukradne plášť i samotného Pána Boha.“ 

Kaštánek je neposlouchal, jen klopil zrak. 
Celou zimu spal po sklepech nebo ve starých rozbořených domech. Byl sice velký 

opilec, ale srdce měl na pravém místě. Uměl tak dobře vyprávět pohádky, že si koupil 
jak Romy, tak gádže. A tak se stalo, že si svým vyprávěním získal i Dežiho s Židim. 
Rádi poslouchali jeho povídání o Romech, platili mu pití a Deži, když si pak vzpo-
mněl na jeho historky, se sám pro sebe smál. 

Do té naší herny, co je přímo na náměstí, chodil Deži jednou týdně, jen tak na pivo. 
Na těch ďábelských automatech nehrál. „To si radši vypiju pivko, než bych jednu ko-
runu hodil do té železný tlamy,“ říkal si pro sebe. A pokaždé se ptal barmanky: „Lído, 
nebyl tady Kaštánek?“ „Né! Ten už asi někde zmrz,“ odpověděla gádžovka žertem. 
„No, to je fakt k smíchu,“ vložil se do toho Židi, Dežiho kamarád. „Vy se poserete s tím 
Kaštánkem, pořád se na něj vyptáváte, na špindíru. Vždyť je každej den na nádraží, 
chlastá tam s gádžovskýma bezdomovcema, tak proč ho nejdete hledat tam? Smrdí 
jako tchoř!“ vyhrkne Thuľi, která sem chodí, jen když dostane peníze, a pak se tu ne-
ukáže celý měsíc. „No tak ticho, co jste to za ženskou? To jste stejná jako ti ostatní?“ 
houkl na ni Dežko. „Sama tu vyházíte nevím kolik peněz a nikdo se vám nesměje. Jak 
můžete pomlouvat druhého? Dejte mu pokoj!“ Zatímco se Dežko dohadoval s Thuľi, 
Židi rychle zaběhl na nádraží zjistit, jestli tam Kaštánka nenajde. A opravdu, byl tam. 
Seděl na lavičce, v ruce chleba a jedl. Zničený člověk, zarostlý, špinavý a utrápený. Ži-
dimu se zdálo, že zestárl snad o dvacet let od doby, co ho viděl vloni naposled. 

„Tak jak se máte, člověče, už jsem vás dávno neviděl!“ 
„Jejda, chlapče zlatá! Ále, dobře se mám. Víš, jak to chodí, ne? Jednou dobře, jindy 

hůř. Chvilku tady, potom jinde, no a nějak přežívám.“ 
„A pročpak nezajdete do herny dolů na náměstí, my jsme tam s Dežim pořád.“ 
„Já vím, chlapče, ale proč bych chodil poslouchat, jak mi Romáci nadávají? To radši 

budu tady s gádžema a neuslyším nic.“ 
„Pojďte se mnou, koupím vám něco k jídlu,“ vzal Židi staříka za paži a šli. 
V herně bylo ticho. Ďáblové zářili všemi barvami, které přeskakovaly sem tam. 

A občas spustili hloupou znělku. 
Deži se spokojeně pousmál. „Výborně, zalepil Thuľi pusu!“ 
„Hele, Dežku, už ti ho Židi vede, no pak že zmrz. Takovýhle lidi maj tuhý kořínek,“ 

mává barmanka utěrkou přes okno na Kaštana. 
„Lído, prosím tě, zavři už taky hubu,“ zvedne se ze židle Dežek a plácne hospod-

skou po rameni. 
„No co je? Vždyť si dělám prču, znáš mě, ne?“ podívá se na Dežka uraženě.
„No právě! – Pojďte dál, strýčku, a posaďte se ke mně,“ volá Dežek na Kaštánka, 

jakmile ho spatří ve dveřích. 
„No dobrý den!“ 
„Kaštane, kdepak jste se nám toulal tak dlouho, že jste se tu neukázal?“ ptá se 

hospodská. „Tak co si dáte, panové? A né, že budete sedět u jednoho piva celé odpo-
ledne,“ směje se a přihlouple na něj mrkne. 

„Už ji nemůžu vystát, šílená gádžovka. – Jen neměj žádný obavy, Lído, přines sem 
tři velký rumy a tři piva pro začátek,“ objednal si Deži. 

„Tak, chlapci moji, dneska vám budu vyprávět, co provedli komunisti Bunčice. Tak 
totiž říkali jedné ženské, protože byla hodně tlustá.“ 

„Héj,“ volá Thuľi – Tlustá – z kouta, „na mně si, Kaštánku, svůj jazyk nebrus. To si 
líbit nenechám! Hned se mi půjdeš omluvit!“ „Copak se takhle říká jen tobě? Já mlu-
vím o Bunče, ne o Thuľi,“ zavřel jí pusu. 



79

Tak ta Bunča měla muže a dva synky. Žili spolu už pět let a úřad jim pořád ne a ne 
dát byt. Chvíli bydleli u jeho mámy, ale nedělalo to dobrotu. Pak zas u její, jenže to 
taky neklapalo. Zkrátka a dobře, naléhavě potřebovali vlastní bydlení. Bunčika cho-
dila na úřad každý týden, aby jí byt přidělili. A žadonila tak dlouho, až jí řekli: „Paní, 
byty volné nejsou, ale kdybyste chtěla, máme jeden domek o třech místnostech na 
hřbitově. Dvě místnosti jsou obytné a v té třetí je márnice. Dveře jsou ale zamčené. 
Tam nebudete mít přístup.“ 

Bunčiku polil studený pot. „Ale co,“ řekla si nakonec, „vždycky je lepší něco než 
nic.“ „Tak já to vezmu. Byt jako byt!“ 

Kaštan přerušil vyprávění, zvedl sklenku s rumem ke rtům a kopl ji do sebe jak 
vodu: „Nějak mi už vyschlo v krku.“

A tak se do toho bytu nastěhovali. Její muž, Jožka, dělal po stavbách a Bunčika se 
doma starala o děti. Hezky si žili. Jenom ten dům Jožkovi pěkně lezl krkem. Každé 
ráno, když odcházel do práce a zavíral za sebou dveře, zarazil se. „Tohle si měli ne-
chat! Aby všechny na úřadě šlak trefil! Dát mi takový barák!“ zlobil se každé ráno.

„No, strejdo, já se mu nedivím, že tak nadával. Já bych na hřbitově nebydlel,“ chy-
til se za hlavu Židi. „Ale, Židi, byt jako byt, aspoň měli kde bydlet, ne? Bylo by snad 
lepší, kdyby se s dětma stěhovali sem tam? Takhle bydleli ve svém. A buď už zticha, 
ať může strejda pokračovat!“ rozčiloval se Deži. 

No, myslím, že tam žili asi dva měsíce, když se to stalo. Jožka šel jako obvykle ráno 
do práce a pořád musel myslet na to, kde bydlí. Včera si z něj chlapi v práci dělali 
legraci, jestli už si popovídal s nějakým mulem, duchem zemřelého. Teď, plný hněvu 
a vzteku, ani neviděl, že jede auto. A vkročil do silnice. Jáj! (Kaštánek si zhluboka 
povzdechl a pokřižoval se.) A auto ho srazilo. Gádžo vyběhl z vozu a prohlíží Jožku, 
jestli mu tluče srdce. Ale to nebilo. Gádžové, co se dívali z oken, zavolali sanitku 
a policajty. Odvezli ho do márnice. Jožo byl mrtvý. 

Během dne se to rozneslo po celém městě, jenom Bunčika nevěděla nic. Čekala 
muže, až se jí vrátí z práce, ale on nikde. „No kde je tak dlouho? Vždyť už je skoro 
noc a on nejde,“ necítila se ve své kůži Bunčika. Celou noc chodila po bytě, kouřila 
cigarety jednu za druhou. Až k ránu, když se jí už chtělo spát, zaslechla klepání na 
dveře. Otevře a vidí mámu, tátu, Romy z celého města. „Tak co se stalo?!“ vykřikla. 
Ticho. Romové na ni koukají, ona na ně. – Co asi? Ale to už se jí oči zalily slzami. „Tak 
ty nic nevíš? Vždyť ti muže srazilo auto!“ Bunčice se podlomily nohy. Málem upadla. 
Chlapi ji ale zachytli a odnesli dovnitř. Posadili ji na židli. „Kde je? V nemocnici?“ ptá 
se. „Tak ty ani nevíš, že tvůj muž leží celou noc tady za dveřma, na márách?“ ptá se 
jí matka. „Nééé,“ rve si vlasy Bunčika a tluče do zamčených dveří, které vedly k már-
nici. Muži se ji snažili odtáhnout, ale kdepak, od dveří ji odvléci nemohli. „Já ho chci 
vidět!!“ naříkala. „No co, márnice je zavřená z druhé strany. Teď tam nikdo není, tak 
ji tam prostrčte oknem. Viděl jsem, že je otevřené,“ křikl někdo z davu. 

Odvedli ji k oknu a strčili dovnitř. Jenže když spatřila, jak tam Joži leží na velikém 
stole, vydral se z ní tak strašný nářek, že i Romové venku, co se koukali oknem, 
propukli v pláč. „Vemte ji už ven,“ křičela matka, „vždyť se ta moje holka zblázní!“ 
Chlapi skočili dovnitř, ale Bunčiku ne a ne dostat oknem zpátky. „No, to se vám teda 
povedlo! Jak ji teď dostanete pryč?“ řvala matka a trhala si vlasy. Táhnou ji, ale ona 
ne se pustit. Drží se stolu. Ten jezdí sem a tam. V márnici je strašný křik. Nakonec ji 
čtyři chlapi chytli a vyhodili oknem ven na zem. Byla vzteky bez sebe. 

A to už přicházeli policajti a volali: „Rozejděte se, tady nemáte co pohledávat! Nebo 
vás zavřeme za neoprávněné vniknutí a ničení cizího majetku!“ Polekaní Romové 
utekli ze hřbitova pryč. Bunčika vstala ze země a začala strážníkům nadávat: „Můj 
muž tam od včerejška leží a vy – proč jste mi nepřišli včera oznámit, co se stalo? 
No? To jdete až dneska?“ „Paní, uklidněte se! My jsme přijeli, protože jsme dostali 
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hlášení, že Cikáni na hřbitově ničí státní majetek. Takže se všichni rozejděte domů! 
A vy, paní, buďte ráda, že vás nezavřem hned!“ 

„Počkejte, strejdo, jak jí tohle mohli policajti říct, když tam měla mrtvého muže?“ 
„Já vím, chlapče, co si o tom myslíš. Víš, my Romáci jsme už prostě takoví. Všechno 
obejdem. Je nám jedno, co uděláme, když se něco přihodí. Bunčika měla zajít na 
správu, že chce svého muže vidět. Oni by jí dveře od márnice otevřeli a doprovodil 
by ji tam sám správce.“ „No, strýčku, chudák Bunčika. Víte, co bylo dál?“ Do toho ale 
skočila Thuľi: „To snad ne! Chudák ženská! Muže jí zabili, a ještě ji chtěli zavřít! Tohle 
se stát mně, dala bych těm policajtům co proto.“ „No, pak už se nic nestalo, nic jí 
neudělali. Manžela pohřbili a ona odešla z města pryč, nikdo neví kam. Od té doby ji 
nikdo neviděl. Jen ten příběh tady po ní zůstal.“ 

„Lído, prosím, dej tomu Kaštanovi na mě pivo,“ křikla Thuľi. Všichni tři se po sobě 
podívali a Kaštánek na Thuľi zamrkal.

O Kaštankus
Ilona Ferková

O Kašta
Hin karčmi the karčmici, aľe na ajsi sar ke amende maškar o foros. Talam la imar 

dešvar prekerde. Mindig la keren aver. Varekana adej phirnas ča o barvale. Paľis ma-
nuša kajse the kajse. U akana? Buter Roma sar gadže. Akana la kerde nekfeder, kaj 
adej andre pherdo trastune bengen, u rozcirdle len pal calo karčmica sar slugadžen. 
O piski lenge ča labon. Savo dženo adej avel, takoj prosto džal te terďol ke varesavo 
beng u pherďarel leske o per. Varekas hin bacht, aľe buter hine ajse, so len e bibacht 
marel.

Sako ďives pre lovina adej phirel the o Kaštankus. Avka les vičinen o Roma talam, 
so uľiľa. Narado dikhel, sar o love našľon andro trastune džombri, vašoda kerel pro 
Roma vika: „Volinenas te bešel pre bul u ole love te prepijel, choča bi džanas khere 
mate asabnaha,“ phenel u mukhel andal o caklos jepaš lovina andro kirlo. „Ta, lačhi 
loviňica.“ La burňikaha khosel o vušta.

„Ma daran, bači, mate džan khere the avke u na mušinen te pijel ňič,“ andal o kutos 
vičinel o Židis. Tiž kajso bengoro čhavo. „Cinava tumenge lovina, te mange vakerena 
pal o Kulkas, me les na pametinav, aľe imar pal leste šunďom,“ vakerel, pricirdel 
o Židis o stolkos pašeder ko Kaštankus.

Sako džanel, so pre kada Kaštankus poťinel. „Šun, Židi, jekh lovina oda na priker-
la,“ vazdľa o caklos kijo muj u jekhe dichoha piľa, so mek sas andro caklos. Ňiž ľigin-
ďa agorutňi lovina, imar paš leste thoďa e gadži nevo caklos. „No, kada pes mange 
pačisaľol!“ Predžal le vasteha pal o drosimen caklos.

Tu na džanes, savo lačho manuš sas, o Kulkas. Dživlas la Hubaha u sas len ochto 
čhave, rado peske popijelas u paľis kerlas o bare pherasa. Jekhvar jevende les e Huba 
bičhaďa andro veš kaštenge. Kajča jov na andro veš, aľe prosto andre karčma. Calo 
ďives bešelas andre karčma le romenca u pro kašta bisterďa. „Ach, Kulko, imar tut e 
romňi figinel, sar tu džas khere bijo kašta,“ asanas o murša. „Ča ma daran, me imar 
la prechochavava.“ 

Avľa khere o Kulkas u imar paš o vudar vičinel: „Ach, Hubo, so pes mange ačhiľa, 
ta tu na paťaha, me tuke phenav, hoj me adaďives vakeravas le Devleha!“ „Ma vaker! 
Sar so? So pes ačhiľa tuke?“ Darade jakhenca pre leste dikhľa. „Hubo, džav tuke an-
dro veš u rodav, savo kašt čhinava tele. Paľis dikhav ajso višuťardo kašt, ta phenav 
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peske, kaj kada čhinava tele. Sar les čhingerav, dikhav ajse phure gadžes: „More, me 
tuke phenav, ma čhinger kada kašt, jov mek ternoro, kide o kašta pal e phuv.“ „No, ta 
sig kidav o kaštora pal e phuv, phenav le gadžeske, te šaj čhinav tele kada šuko kašt.“

Aľe o gadžo mange phenďa: „Dža khere u merkin pre peste, trival zachasaha u mere-
ha.“ „Me tuke phenav, oda sas o Del u jov mange avľa te phenel pre goďi. Akanastar, 
Hubo, pre ma te merkines, kaj te na nasvaľuvav. Šunes?“

„Ma dara,“ u sigo le romeske taďa tejos. „Le sig, kadej pij,“ podel leske e kuči le 
tejoha. Sar o Kulkas piľa, labiľa e čhib the zachasanďiľa: „Phenav tuke, te marel pre 
tiro muj,“ košla la, „ta kerado tejos man des? Oda tu kada kerďal pre kamukeri, kaj 
te chasav! No mek duvar zachasava u imar merava,“ thoďa vika pre romňi. Daratar 
e Huba geľa te sovel the bisterďa lestar te phučel, kaj o kašta.

O Thud
„Ta sar, Kulko, marďa tut e romňi la metľaha?“ asanas o murša andre karčma, soča 

les dikhle pro vudar. „Man joj te marel? Ta so san čhavore! Ta man ča vareko avka 
lela pal e goďi!“ marlas le angušteha peske pro čekat o Kulkas u vakerďa sa avri le 
muršenge, sar čora Huba chochaďa.

O murša avka asanas, až pes marnas pal o čanga. „Ta vaš o kada zasogalines baro 
rumos, Kulko,“ u polapkinenas les pal o phike.

„A mange tiž šuťiľa avri o kirlo aľe vakeribnastar,“ šukes ľigenďa o Kaštankus. „Joj, 
bači, vakeren mek,“ asal o Židis. Varesave Roma visaľonas pašal o benga u asabnaha 
vičinenas pro Židis: „Le leske mek lovina, mi vakerel.“ „Ta ča me leske lava lovini, 
u tumen so?“ choľisaľolas o Židis, „sem the tumen šunen, na?“ „Mukh len, dikhes, 
kaj aňi peske na cinen te pijel, hoj šuťaren o girkaňa, ča pherďaren le bengen. Me 
tumenge lava oja lovina,“ thovel pes vaš o Židis o Dežkus: „Paní Kučerová, dejte sem 
tři piva a velkýho ruma, tady pro pána!“ vičinel pre gadži. „Oda sa mange, mro čho?“ 
nacirdel o vast u sigo la gadžake lel e lovina andal o vasta. O čhave porade jakhenca 
dikhenas, sar leske e lovina čuľalas andro girkaňis. „Ta tumen na ľiginen? Ta ča džal 
andre tumende, sar andre chaňig!“ „No, čhavale, ada mange imar kampelas, labolas 
andre ma, sar andro bov. No, šunen, so kerďa mire phraleha leskri romňi, e Vrana 
Dubovicatar.“

Miro phral mandar phureder u jov dživel khere, pre Slovensko, ňiko leske na phen-
las avres ňiž o U, aňi jov na džanelas, savo hin leskro nav. Jekhvar phenlas: „Me som 
o Janus Žipovski,“ masovar „Jan Zavalany-Povalany,“ aľe o Roma les vičinenas U. Kana 
cikno čhavoro sas, ta sar kamelas te chal, ta pal o vuštora le angušteha trumkinlas 
u vičinlas „uuuuu“, akorestas les e daj avka vičinlas u paľis savore Roma.

Jejsone o baro chulaj andal o gav diňa te vičinel avri, kaj ko kamel te zarodel vare-
save lovore, ta mi avel pre leskri maľa te kidel avri o gruli andal e phuv. Savore Roma 
džanenas, hoj hino baro hamižno, u ňisave love na poťinla. Ča U, sar šunďa, takoj 
phenel la romňake: „Vrano, richtin tut pro tosara, bo aves manca ko raj pre maľa.“ 
„No ta ara, maj džav! Tu paťas, kaj dela love? Čhivla mange andre leketa pandž kilici 
gruľi u phenla spanom bohom u amen pes morinaha calo ďives pre maľa.“ „Ma dara! 
Sar na dela lovore, dikheha, so les me dava,“ čhungardel peske andre burňik. „Imar 
ňiko, so tu les deha,“ cirdel phari voďi e Vrana. Duminlas, so kerla le romeske, hoj te 
na džal.

Denašľa avri andal o kher u phirlas Rom Romestar, u mangelas sakonestar švabľiki. 
Sar la sas dosta, avľa khere. O U imar sovlas. Čhiďa avri o švabľiki pro skamind u ku-
šelas pal lende o šerore. Tosara le romeske čhiďa andre bari kuči šutlo thud u andre 
leske oda čhiďa. Mišinlas, aľe ole šerore na ta na te rozdžal. „Á, čhivava avri, kaj jov 
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ada pijela, žuže kale šmeci,“ thoďa pre oblaka. „Sar džaha, ta čhivá avri,“ duminďa 
peske e Vrana u geľa te lačharel o haďos.

O U imar pes morľa u richtinalas pes andre buťi. Džal ča kije oblaka u dikhel, či 
na del brišind, u lel e kuči, so odej, andro vast. „Adaďives pes amenge kerla mišto, 
cindes nane, Vrano,“ thovel e kuči kijo muj u pijel sa avri. La romňaha razinlas, sar 
dikhľa, kamľa te phenel: „Ma pi!“ Aľe nasig. O U piľa sa avri u aňi na dikhľa, so andre 
kuči sas. „Lačho thud? Na sas šutlo?“ phučľa e romňi.

Ta so tute, Vrano, sem šutlo thud mange čhiďal, na?“ visaľol ke late o U. „Ha, ha, 
me bisterďom,“ phenďa pocichi e Vrana. „No, ta so, šaj džas imar, na?“ „Maj, maj, 
ča mek džav avri, dukhal man varesar o per,“ daratar geľa e Vrana pro budaris. „Ta 
kada amenge akana kampel,“ bonďarel le šereha o U. „Ker sigo! Te na džas nasig!“ 
vičinel pal late. Aľe oda imar the leske varesar bonďaľolas andro per. „Ta so, Vrano! 
Ker het, bo the mange kampel, jaj…,“ čuchinel peske o per u marel pro vudar andro 
budaris. „Akana so?!? Phundravá, vaj na?“ duminel e Vrana, „aľe so, mi chinel pes 
tele, te imar piľa oda thud!“ „Vrano, sem imar...!“ chuťkerel. Soča e Vrana phundraďa 
o vudar, takoj la bajatar čhiďa avri. Pro budaris jajčinlas dukhatar. „No ta so mande, 
so man tiž avka dukhal o per? Sem me na piľom oda thud,“ chudelas peske o per. 
„Jaj, vuštvalo, mukh man, sem pale mange kampel te džal!“ „Užar imar maj!“ Čerinde 
pes avri. O U geľa te pašľol choľamen u mek leske sas namištes, o per les dukhalas. E 
Vrana pašľiľa paš leste rovľarde jakhenca, aňi jekh lavoro na phenďa, ča gondoľinďa: 
„Volinďam te džal te kidel o gruli, ňiž calo ďives te bešel pro budaris…“

„Užaren, čhavale, the me imar musaj te džal pro budaris,“ ušťel pal o stolkos o Kaš-
tankus. „No bači, na, kaj odej avena duj ori,“ asal o Dežkus u takoj vičinel: „Paní Ku-
čerová, doneste ještě tři velký rumy a tři piva.“

O Angara
„…dobrej, paní Kučerová, tam je zima! Brrr!” čuchinel o burňika o Dežkus, „psa 

bych ven nevyhnal,“ u rozdikhel pes pal e herna: „Kaštánek tady není?“ „Ne. Nebyl 
tady už celý týden,“ odphenel e gadži, „dáš si něco, Deži?“ „Dám si grog s velkým ru-
mem.“ „Deži, o Kaštankus akana phirel upre andre herna, bo odej phundrado dži 
tosara, idž les odej dikhľom,“ pašal e bedna vičinel u aňi na visaľol ko Dežis o Ban-
gačis, u o jakha na zmukhel pal e bedna. Porade jakhenca užarel, so leske perla. „Na 
čudaľinav man le Kaštankuske, te avri ajso šil, choča hino calo rat andro taťipen. 
Soske les na lel e fameľija andro kher, choča akana, pro jevend? Oda lenge nane pha-
ro les avri te mukhel?“ phenel o Dežis. „Jaj!“ jajčinel o Bangačis. „Oda bi les mušinlas 
te el aver fameľija u na jon, o barikane,“ bonďaľol le šereha. „Ta sem pes vaš leske 
ladžan, oda tu, Deži, na džanes... Jaj! Na prečhiďom o love vaš o tranda! Tuha vakerav 
u dikh, so mange pejľa vaš o deš.. O duduma! Andre goj! O keci love akana avľom 
angla tute!“ Choľaha visaľiľa pro Dežis u čhinďa le vasteha pal e bedna.

„No, no, no,“ zvičinďa e gadži pro Bangačis. Andre herna ačhiľa baro cicho, ča 
o bengora labonas savore farbenca, save chuťkernas upre tele. O Dežis bešľa paš 
o skamind u iľa andro vasta keraďi kuči šukar pachnuco grogoha. „Te adej nane 
o Kaštankus, khandel adej murdalo mas,“ prečhinďa o cicho. „Ta dža les te rodel u le 
tuke les khere, te tuke avka pharo pal leste, u mi vakerel tuke paramisa sar rat sar 
ďives,“ asalas o Bangačis the okole, so bavinenas. „Aľe, te vakerel, ta šunen savore, 
oda nacírden o kana, so?“ na delas pes o Dežkus.

„No né! Hele! Tady ho máš, tys ho přivolal. Kdepak jste se nám toulal, Kaštane, tady 
mládí se vás nemůže dočkat. Vy mi chodíte ke konkurenci!“ asabnaha e gadži les lap-
kinel pal o phiko. „Tak co to bude?“ „Dejte mu taky, ale dvojitý grog,“ parančoľinel 
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o Dežis. „Bešen peske kadej, bači, paš mande.“ O Kaštankus poasanďiľa. Le vastenca 
pregeľa o muj. „Avri ajso šil, sar andro berš pedzešatim, kaj avri faďinenas pro ko-
kalos o manuša. Oda ča len hordinenas o sanitki andre para, kaj te rozdžan.“ Baro 
asaben demaďa avri o Bangačis: „No ada lačho! Oda kana pes ačhiľa?“ marlas pes pal 
o khoča. The o Dežkus asalas. „Pheras kerav! Aľe kada čačo, tiž sas ajse bare šiľa u le 
Kulkas na sas, so te labarel andre šparheta,“ chudňa te vakerel o Kaštankus.

Andro kher sas baro šiľipen. „No, na del pes ňič te kerel, musaj te džal te cinel anga-
ra,“ peske phenďa, „abo faďinaha, sar andro veš o kokoški.“ „Dža, dža,“ vičinel andal 
o haďos faďimen Huba. „Na hoj džaha andre karčma u odej zafaďineha!! Oda aňi ma 
av khere, bo murdarav tut. Šunes?!“ O Kulkas phandľa patave pro pindre, urďa o ci-
racha u džal le verdoreha andre angarovňa. O šiľipen la balvajaha les peťarlas andro 
muj na avke. „Ta kááj, me odej na dodžava!“ gondoľinlas. „So, džav čino te zataťol 
andre karčmica,“ the geľa prosto andre karčma.

Sar les o murša dikhle, baro asaben thode. „Ta kaj džas, Kulko, andro mariben?” 
Oda o šero zapaťardo rentaha, thulo hubertusis ďinďardo dži pre phuv u mek le go-
nenca opaťardo o per. 

„So asan? Džav angarenge! Či so kamľom te urel o ancugos?“ poasanďiľa o Kulkas. 
„Dajce mi velký rum, ať zahřeju čereva,“ phenel la gadžake. „No, jedním rumem si ty vaše 
čereva nezahřejete, to chce aspoň ještě jeden,“ asalas the e gadži. „Ne,ne, ja už dem, bo 
potim ani pro te uhle nepojdzem a Huba mě zabije.“ Ma ker, Kulko, kadej beš, o angara 
tuke na denašena, sem hin tut kana, lav tuke mek jekh rumos,“ phenel o Štefis u ob-
chudel les. „Na, man imar na prevakeren, me džav!“ u džal avri andal o vudar.

Sar imar sas avri, gondoľinďa peske: „Šaj mek ačhiľom,“ visaľiľa u dikhelas kijo 
vudar, či pal leste o murša na vičinen. Ňiko odej na sas. „Aľe so! Džav ole angarenge, 
sem maj avava pale.“

Siďarlas. Lokes pes leske džalas, te andro verdoro na sas ňič. O šil les marlas, aľe 
varesar odej dogeľa, kidľa angara andre ole gone, thoďa pro verdan u avelas pale. 
Imar leske avka lokes na džalas, o verdan sas phares te cirdel. 

„Pana boha!“ košľa. „Hoj me avľom, kaj me na ačhiľom andre karčma, akana pes 
musaj avka te trapinel.“ Varesar doavľa kije karčma, calo khamľardo phundraďa o vu-
dar u takoj zvičinďa: „Bari lovina!“ Čhiďa tele o gerekos the ole patave, so sas pre les-
te. Savoro čhiďa pre phuv, ačhiľa andro kozara. Lolo sar repaňa, khosľa o cindo šero 
the o muj u jekhe dichoha piľa e lovina. Savore pre leste dikhenas porade jakhenca. 

O Kulkas merkinďa, hoj pre leste sa dikhen u hoj hin varesavo cicho. „No, so! 
Duminďom, hoj som imar khere!“ zvičinďa. Peršo, so pes zbatorinďa, o Štefis, ča 
phenďa: „No, imar gondoľinďom, kaj čhiveha tele th’o kozara u ačheha adej langoro 
te terďol, sar tut anďa tri daj pro svetos.“

O murša asanas, aľe the lenge sas le Kulkas pharo, kaj avľa ajso domardo,“ dovaker-
ďa o Kaštankus. „Joj, bači, lav tumenge mek jekh grogos!“ „Na, mro čho, imar som tiž 
varesavo khamľardo. Akana mange kampel čino o goja te šilaľarel,“ u le anguštenca 
peske marel pro per. 

O Uzulankos
Kada ďives sas ajso varesavo čudno. Avri ochto centliki tates u ňisoha na sikhavlas, 

kaj hin karačoňakro idejos. O gadže maškar o foros mekča chanenas avri chev pro 
karačoňakro uzulankos.

„No, to je hezký. Teprve teď dva týdny před Vánocemi sem budete dávat stromek?! 
Všude jinde už dávno vanoční stromy stojí! Fuj!“ čhungarďa o Kaštankus pre phuv. 

„No jo, ty chytráku! Takový mám nejradši. Seber se a táhni, odkud jsi přišel!“ choľaha 
zvičinďa o gadžo pre leste.
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„Kaštane, Kaštane, pojďte sem!“ vičinelas andal herna perdal e oblaka e veduca u le 
vasteha les vičinlas andre.

Visaľiľa u dikhel, kaj sa o Roma pal o oblaki pre leste asan u vičinen les.
„Ta so ajsi choľi chas, Kaštanku!“
„No te na chavas choľi, Berti, te ča akana chanen avri e chev pro uzulankos. Ča duj 

kurke angle Karačoňa! Dikh, avri tates, vareso hin nalačhes, na mukhen aňi o giľa 
pal o viboris. Sem varekana oda sas baro šukariben. Savoro sas ajso karačoňakro, 
andro skepi ole vilohi save sas šukar, bľišťaca lanci, o guľi th’o bare šukar kolekci. 
Andro bitungos o bare udzimen pindre figinenas u na sas adej Rom Rokicaňate, so 
bi na cinďa pre Karačoňa u o baro baripen na kernas le maseha sar thovenas pro 
skamind. Všadzik šunenas o giľa. Sa o manuš imar džanelas, kaj avel e Karačoňa. 
U dikhen, akana ňikhaj ňič. Ta na ela tut choľi?!“

„Jaj, bači, ta tumen na džanen, kaj ela 22. 12. kada berš agor le svetoske! Vašoda 
imar ňiko ňič na kerel, ča pijen.“

„Aľe ma vaker ajse diliňipena, Ľimču, oda imar o Kaštankus džanelas bi peršo, na!“ 
le asabnaha o Bertis podelas leske e lovina.

„Užaren, Romale, ma asan, kada, so me vakerav, nane pheras! Som ľimalo, aľe šunav, 
so o gadže andre buťi vakeren. Savore daran. No phenen, Kaštanku, tumen tiž san 
mindig le gadženca, so jon vakeren!“

„Ole gadže, sa bijo khera the sa pijaka,“ thoďa pes e Marja, savi e Šufľa vičinenas. 
„Tu av cicho, Šufľo, hine gadže, na? Ma dara, the kajse manuša džanen buter sar tu! 

No, phenen Kaštanku!“
„No, vakerás bi, aľe šukes mange andro kirlo,“ phenďa o Kaštankus.
„Sem me džanav. Kadej e lovina the decka rumocis,“ podiňa o Ľimčus leske andro 

vast o poharis.
„Kada mange imar kampelas, kaj e choľi te zakerav,“ u mukhľa tele le girkaňiha 

maj calo poharis, khosľa o vušta u žalostno hangoha the barune mujeha zmukhľa. 
„Ta šunen, so pes vakerel! Kampela tumenge so neksigeder te cinel momeľa. Na jekh 
abo duj, aľe choča šel abo the duj šel, ňiž mek hin andro sklepi, the mek gajsos tiž 
avka penda cakli. U ma bisteren pro lampaša! So šunďom, ta trin ďives ela bari cma. 
Arakhel o Del, kaj te džan vareko avri andal o kher. Takoj sas bi tumenge agor, imar 
tumen ňigda na arakhena o drom pale. Trin ďives avena phandle andro kher, na 
džanena le svetostar, šaj pes ačhel, kaj vareko diliňaľola avri. Nekgoreder ela le cikne 
čhavenge. Džanen, so pes lenge šaj ačhen? Aňi na kamav te phenel, na džanena či 
ďives abo rat!“ 

Ajso cicho ačhiľa andre herna, kaj šunďahas te perel švabľikos pre phuv. Savore Roma 
ušťile pal o stolki u dikhenas pro Kaštankus. Ča e Šufla zmukhľa kajso roviben, hoj e 
veduca la obchudľa u mojkinlas la, kaj te preačhel te rovel.

„No, Kaštane, co jste jim to napovídal? Takové nesmysly! Kde jste to vzal? Já myslela, 
že tu bude prča a vy jste nás už málem pohřbil!“ choľaha pro Kaštankus zvičinďa.

Jov ča hazdľa upre o vasta „Kamenas te džanel, so ela 22. 12. u me tumenge phen-
ďom, so o gadže vakeren u pre tumende imar, so kerena!“

„U tumen, so kerena?“ prekerďa pes peršo o Ľimalo. „Sem san avri ! Tumen na da-
ran kala cmotatar, sar avla?“

„Me, mro čho, hoj tuke te phenav čačipen, me kale khandine gadženge, so manca 
hine avri, na paťav aňi jekh lavoro, so vakeren! Jon imar hine demade.“

„Aľe soske amenge vakerenas kada savoro? Džanen, sar amen daranďiľan avri? 
Dikhen pre Šufľa, maj la uľahas zachvatos.“

„Kamenas te džanel, so vakeren o gadže, ta me tumenge ča vakerďom lengri para-
misi. Te phenďanas, sar dikhav me, ta tumenge phenďomas miri paramisi.“ 

Mekča akana le Romenge andal o jakha našľiľa e dar.
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„Aľe bitangos sal, Kaštanku, kavkes man te daravel!“
„Lído, dej sem flašku vodky, ať zapijeme ten strach.“
„Tak se mi líbíš, Bertíku! Jaký konec světa! Blíží se Vánoce a to se mají lidi radovat, né, 

Maruš, a utři si ty slzy!“
„No jo, to je hezký, ale jak to teda bude?“ mek le rovľarde hangoha e Šufľa zadikhľa 

pro Kaštankus.
„No, sar? Ta trin ďives ča pijaha u aňi na džanaha, či pes vareso ačhela.“
„Jaj, me imar našťi šunav kajse lava, džav mange khere!“ ušťiľa pal o stolkos u geľa 

kijo vudar.
„Aľe jekh momeľi tuke cin u ma bister la pre Karačoňa te labarel vaš o amare mule,“ 

zvičinďa pal late o Kaštankus. 
„No, Romale, hazden o pohara, popijas! A ty, Lído, pojď a dej si s náma štamprdli! 

Kdo ví jestli se po dvaadvacátým ještě uvidíme,“ iľa o Bertis o caklos u rozčhivľa sako-
neske e paľenka andro poharis. E veduca geľa ke leste, hazdľa o poharis u pale thoďa 
pro skamind.

„Víš co, Bertíku, díky, ale já se s tebou napiju až třiadvacátýho.“
„Jaj, Devla, ča či pes doživaha,“ zvičinďa o Ľimalo. Geľa paš e oblaka u dikhelas, či 

imar avri ole gadže chande odi chev pro karačoňakro uzulankos. „No, mro somna-
kuno Devloro, ačh amenca,“ u čhiďa pre peste kerestos.

Mulano kher
Ada berš sas igen ďinďardo the šilalo jevend, mek andro apriľis sas bare legošna 

šila. Le Kaštankus has so te kerel, sar ada šiľipen te predživel. Na sas jekh manuš, kaj 
les te ilehas andro kher te presovel. Ča les dikhle, takoj lestar asanas, ohvarinenas 
u mek pre leste rakinenas. „Vaš kada dživipen peske došalo jov korkoro, o pijakos, 
o longošis! U fameľiji les na kamen aňi pro jakha te dikhel, ča ladž lenge kerel. Ačhiľa 
bikherutno manuš. Vaš e pijatika bikenla abo čorla le Devleske o gerekos.“ 

O Kaštankus len aňi na šunlas, ča zmukhelas o jakha tele. 
Calo jevend sovlas pal o karčmi abo andro purane phagerde khera. Sas baro pijakos, 

aľe jileskro manuš. Džanelas avka mištes te vakerel paramisa, kaj peske či gadžen, či 
Romen cinlas. Avka pes ačhiľa, kaj the le Dežkus the le Židis peskre vakeribna cinďa. 
Rado šunenas te vakerel paramisa pal o Roma, cinenas leske te pijel u o Dežkus, te 
varekana gondoľinelas pre leskre vakeribena, asalas korkoro ke peste. 

Andre adi amari herna, so maškar o foros hiňi, phirlas o Dežkus jekhvar kurkeste. Ča 
avka pre lovina, trastune bengen na bavinlas. „Oda sigeder pijava lovina, ňiž bi čhivás 
koruna andre koda trastuno piskos,“ peske phenlas. The sakovar phučhelas la barman-
katar: „Lído, nebyl tady Kaštánek?“ „Né! Ten už asi někde zmrz,“ phenlas e gadži andro 
pheras. „No, to je fakt k smíchu,“ delas pes anglal o Židis, amal le Dežkuskro. „Te na pes 
chinen tele ole Kaštankuha, ča furt pal leste phučkeren, pal o Melčus Khandinaris. Sem 
sako ďives pro štacijonos, pijel le gadženca bijokherenca, ta soske les na džan odej te ro-
del? Khandel sar perčus.“ zvičinďa e Thuľi, so adej phirel, ča kana chudel lovore, u paľis 
la na dikhen calo čhon. „Aľe čiten, romňije, tiž san ajsi sar aver manuša?“ zvičinďa pre 
Thuľi o Dežkus. „Tumen adej čhiven tiž kajci love u ňiko tumendar na asal. Sar šaj vake-
ren pal avreste? Den les smirom!“ So pes vesekedinlas o Dežkus la Thuľaha, o Židis sigo 
denašla pro štacijonos te dikhel, či odej o Kaštankus. Čačes, sas odej, bešelas pre lavka 
u andro vast les sas maro u chalas. Domardo manuš, zabarardo, melalo, brigošno. Le 
Židiske pes dičholas, kaj phuriľa biše beršenca, so les na dikhľa okole beršestar. 

„Ta sar san, bači, imar tumen čirla na dikhľom!“
„Jaj, mro čho! Ta mištes, džanes sar, na? Jekhvar mištes, masovar goreder, kadej 

som, paľis kodej, u varesar predživav.“ 
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„A soske na aven andre herna tele pro foros, amen odej sam furt le Dežiha.“
„Me džanav, mro čho, aľe so džava te šunel, sar pre ma o Roma rakinen? Oda man-

ge avava adej le gadženca u na šunava ňič.“ 
„Aven manca, cinava tumenge vareso te chal,“ chudľa le romes tel e khak u džanas.
Andre herna sas cicho. O benga labonas savore farbenca, chuťkernas upre tele 

u varekana zabašavenas diliňi giľi.
O Dežkus asanďiľa. „Mištes, zaphlandľa la Thuľake o muj!“
„Hele, Dežku, už ti ho Židi vede, no pak že zmrz. Takovýhle lidi maj tuhý kořínek,“ 

kivinel e barmanka le dikhleha perdal oblaka pr’o Kaštankus.
„Lído, prosím tě, zavři už taky hubu,“ o Dežkus ušťiľa andal o stolkos u pekľa la bar-

manka pal o phiko.
„No co je? Vždyť si dělám prču, znáš mě, ne?“ dikhel pr’o Dežkus le rušle jakhenca.
„No právě! – Aven andre, bači, u bešen peske paš mande,“ vičinel o Dežkus, sar 

dikhľa le Kaštankus pro vudar. 
„No dobrý den!“ 
Kaštane, kdepak jste se nám toulal tak dlouho, že jste se tu neukázal?“ phučel e gadži. 

„Tak co si dáte, panové? A né, že budete sedět u jednoho piva celé odpoledne,“ asabnaha 
u vibitones žmurkinďa pre leste la jakhaha. 

„Imar la našťi avri ačhav, bares vibito gadži. – Jen neměj žádný obavy, Lído, přines 
sem tři velký rumy a tři piva pro začátek,“ mangel o Dežkus.

„No, čhavale mire, adaďives tumenge vakerava, so kerde o komunisti la Bunčikaha. 
Oda jekha romňa avke vičinenas, bo has ajsi thuľori.“

„Hej,“ vičinel e Thuľi andal o kutos, „ča tuke man andro muj ma kide, Kaštanku, bo 
me na som lačhi, maj mandar chudena paťiv!“ „Oda ča tut avka vičinen? Me vakerav 
pal e Bunča, na pal e Thuľi,“ phandľa lake o muj. 

Ta la Bunča sas rom the duj muršora, dživenas peha imar pandž berš u o biro 
len na u na te del kher. Jekhvar sas paš e leskri daj, na sas mištes, masovar paš e 
lakri daj, tiž na sas mištes. Igen kamenas peskro kher. E Bunčika phirlas pro biro 
sako kurko, kaj la te den kher. Ajci len mangelas, kaj lake phende: „Paní, byty volné 
nejsou, ale kdybyste chtěla, máme jeden domek o třech místnostech na hřbitově. Dvě 
místnosti jsou obytné a v té třetí je márnice. Dveře jsou ale zamčené. Tam nebudete 
mít přístup.“ 

La Bunčika začhiďa šilalo paňi. „Aľe so,“ peske phenďa, „mindig feder vareso sar 
ňič.“ „Tak já to vezmu. Byt jako byt!“ 

O Kaštankus prečhinďa o vakeriben, hazdľa o poharis le rumoha kijo muj u čhiďa 
andre peste sar paňi: „Imar mange sas andro kirlo šukes.“ 

No, ta gejle andre ada kher te bešel. Lakero rom, o Jožus, kerlas pro stavbi u e 
Bunčika dikhelas khere pal o čhave, dživenas peske mištes. Ča ale kherestar les sas 
dosta. Sako tosara, sar džalas o Jožus andre buťi u phandelas pal peste o vudar, za-
razinelas pes. „Oda lenge te avel! O šlakos len te lel pro biro! Adej man kher dine,“ 
košelas sako tosara. 

„Ta, bači, me pes leske na čudaľinav, kaj koškerelas, me bi tiž na bešás pro cintiris,“ 
chudľa pes šerestar o Židis. „Aľe, Židi, kher sar kher, choča len sas, kaj te bešel, na? 
So feder, te lenge phirkerenas upre tele le čhavenca? Avka sas andre peskero. Ta imar 
av cicho, mi vakerel dureder o bačis!“ 

No, ta bešenas odej avka, gondoľinav, duj čhon, sar pes ada ačhiľa. O Jožus džalas 
pale tosara andre buťi u pale gondoľinlas, kaj bešel. Idž lestar kernas o murša phe-
rasa, či imar vakerlas varesave muleha. Choľamen the mek rušto na dikhľa, kaj avel 
motoris u geľa andro drom. Joj! Pharo voďi cirďa u čhiďa pre peste kerestos o Kaš-
tankus. Demaďa o motoris andre leste. O gadžo geľa avri andal o motoris u dikhel 
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pro Jožus, šunel leske o jilo, na marlas leske. Vičinde o gadže, so avri dikhenas, la 
sanitka the le phandlen. Odľigende les andro mulano kher. O Jožus sas mulo. 

Pregeľa calo ďives u ada pes rozľigenďa pal o calo foros, ča e Bunčika na džanelas ňič. 
Užarelas le romes andal e buťi u jov ňikhaj. „Ta kaj hino ajci? Sem imar maj e rat u jov 
na avel,“ e Bunčika na sas andre peskri cipa. Calo rat phirlas pal o kher, pijelas o ciga-
rekľi jekh pal aver. Dži tosara, imar pes lake kamelas te sovel, šunďa durkiňiben pro 
vudar. Phundravel u dikhel e daj, o dad th’o Roma andal o foros. „Ta so pes ačhiľa?!!“ 
zvičinďa. Cicho. O Roma pre late dikhen, joj pre lende. – Ta so, u imar late sas o apsa 
andro jakha. „Ta tu ňič na džanes? Sem le romes tuke murdarďa o motoris!“ La Bun-
čikake podgele o pindre, ča te perel. Zachudle la o murša u ile la andre. Thode la te be-
šel pro stolkos. „Kaj hino? Andre špitaľa?“ phučel. „Ta tu aňi na džanes, kaj tuke o rom 
imar calo rat sas kadej pal o vudar, andro mulano kher?“ phučel lake e daj. „Naaa,“ cir-
delas peske o bala e Bunčika u marlas andro zaphandlo vudar, so džalas andro mulano 
kher. O murša la cirdenas, aľe ta kaj, našťi la le vudarestar odcirdle. „Me les kamav te 
dikhel!!“ gravčinlas. „No so, phandľi hiňi avra seratar, akana odej ňiko nane, ta thoven 
la andre la oblakaha, dikhľom, kaj phundraďi,“ vareko phenďa. 

The ľigende la paš e oblaka u ispidle la andre. Kajso roviben thoďa, sar les dikhľa 
odej te pašľol pro baro skamind, hoj th’o Roma avri, so dikhenas pal e oblaka, rov-
nas. „Anen la imar avri,“ vičinelas e daj, „sem diliňaľola mange e čhaj!“ O murša 
chuťile andre, aľe la Bunčika na u na te cirdel avri pale la oblakaha. „No, oda kerďan 
mištes! Akana sar la lena avri?“ vičinel lakri daj. Cirden la, aľe joj na, chudel pes le 
skamindestar u na mukhel pes. O skamind džalas odej the pale. Bari vika andro mu- u na mukhel pes. O skamind džalas odej the pale. Bari vika andro mu-
lano kher. Varesar la chudle štar murša u čhide la avri pal e oblaka pre phuv, andre 
bari choľi. 

Oda imar avenas o šingune u vičinenas: „Rozejděte se, tady nemáte co pohledávat! 
Nebo vás zavřeme za neoprávněné vniknutí a ničení cizího majetku!“ Darade Roma 
denašenas avri pal o cintiris. E Bunčika ušťiľa pal e phuv u chudľa le šingunenge te 
rakinel: „Můj muž tam od včerejška leží a vy – proč jste mi nepřišli včera oznámit, co se 
stalo? No? To jdete až dneska?“ „Paní, uklidněte se! My jsme přijeli, protože jsme dostali 
hlášení, že Cikáni na hřbitově ničí státní majetek. Takže se všichni rozejděte domů! A vy, 
paní, buďte ráda, že vás nezavřem hned!“

„Užaren, bači, sar šaj lake o phandle avka phende, te late sas odej o mulo rom?“ „Me 
džanav, mro čho, so tu peske dumines, aľe amen ajse Roma imar sam. Savoro obdžas. 
Hin amenge jekh, so keras, te pes vareso ačhel. E Bunčika kamľa te džal te mangel 
pre sprava, hoj les kamel te dikhel u jon lake phundradehas o vudar andro mulano 
kher u geľahas laha o spravcas.“ „No, bači, čori Bunčika. Džanen, so sas paľis?“ Aľe e 
Thuľi pes diňa anglal: „No, ta na, čori romňi, le romes lake murdarde u mek la kam-
le te phandel! Ča te pejľahas pre mande, me bi le phandlen diňomas paťiv.“ „No, so 
imar, na kerde lake ňič. Parunde le romes u joj geľa andal o foros het, ňiko na džanel 
kaj. Akorestar la ňiko na dikhľa. Ča adi paramisi pal late ačhiľa.“

„Lído, prosím, dej tomu Kaštanovi na mě pivo,“ phenďa e Thuľi. So trin džene pre 
peste zadikhle u o Kaštankus čhiďa pre Thuľi jakhaha.
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Jen tak
Emil Cina

Jednoho letního pátku jsem přišel domů dříve než obvykle a moje žena mě mezi 
dveřmi přivítala slovy: „Pojď, pojedeme na Moravu k mojí sestře, už jsem ji přes rok 
neviděla.“ Říkám jí: „Ženská, neblázni, víš, co stojí benzín? A něco jim taky musíme 
přivézt, ne?“ Když jsem jí takhle odpověděl, sklonila hlavu a přestala se mnou mlu-
vit. Ale venku bylo horko a mě také něco táhlo pryč. Asi po půl hodině jí říkám: „Tak 
jedeme.“ Ženě jen zasvítily oči. Ještě jste neviděli tu rychlost, s jakou sbalila věci do 
tašky, odnesli jsme je do auta a vyrazili jsme. 

Venku byl hic, za jízdy nám do auta okýnky vál svěží větřík. Žena si pustila kaze-
ťák s olašskými Romy a dala se s nimi do zpěvu. Zpívala hezky, ale falešně. Já z auta 
pozoroval přírodu a byl jsem rád, že jsem pryč z Prahy.

Do Hanušovic, kde bydlí její sestra, bylo ještě daleko. V jednom malém městečku za 
Hradcem žena uviděla trh a hned křikla: „Zastav, musíme tady něco nakoupit!“ Ne-
chtělo se mi, ale co jsem s ní měl dělat? Nakonec jsem zastavil a zrovna při parkování 
mi zazvonil mobil. Volala její sestra, a tak jsem jí oznámil: „Ahoj, asi za hodinu jsme 
u vás.“ A ona na to: „Zapomněla jsem na brambory, koupíte je cestou?“ „Jo, určitě,“ 
odpověděl jsem. Na trhu je plno Vietnamců a člověk tu nakoupí i to, co nepotřebuje. 
Vtom jsme něco zaslechli. Někdo u stánku mluvil romsky. Stará Romka se hádala 
s Vietnamkou. Jedna romsky, druhá vietnamsky. Šlo jim to dobře. V duchu jsem si 
pomyslel, že si třeba rozumějí. Dal jsem se do smíchu a šel jsem pryč. Ale žena ne, 
ta chtěla slyšet, jak ji Romka proklíná. Odtáhl jsem manželku, že už musíme jet, ale 
ona mi říká: „Podívej se, tady mají nové brambory, tak se postav do řady a já ještě 
půjdu koupit dětem nějaké sladkosti.“

Chtě nechtě jsem se zařadil do fronty, a jak tak čekám na brambory, nemohl jsem 
neslyšet dva hezky oblečené muže, asi tak třicátníky, jak se spolu baví. Podle řeči 
jsem poznal, že jsou oba hospodští a každý se chlubil tím, jak vydělal na jídle a pití 
a jak ty Němce, co u něj byli, natáhl.

Potichu jsem si odkašlal, oba muži se po mně ohlédli a vidí, že za nimi stojí tmavý 
Rom. V ten moment změnili téma hovoru, a ten jeden povídá: „Představ si, Béďo, ty 
cikáňata nám chodí na třešně.“ „Nám taky a málem nám celý strom obraly,“ přidal se 
hned druhý, „já si snad koupím vzduchovku a budu na ně střílet.“ Druhý muž nato: 
„Já bych koupil vlčáka a pustil bych ho na ně.“ Jak jsem je poslouchal, bylo mi z těch 
řečí špatně a dostal jsem na ně vztek, a tak jsem si pro sebe nenechal to, co jsem měl 
na jazyku: „Pánové, abyste pro vaši důležitou práci ve vašich restauracích měli vůbec 
čas ty třešně očesat!“ Na to mi ani jeden z nich neodpověděl.

Koupil jsem brambory a vtom už se vrací manželka, tašky plné, sedli jsme do auta 
a pokračovali v cestě.

Dojeli jsme v pořádku, žena se políbila se sestrou, kolem nás plno dětí. Vzali jsme 
tašky z auta a já jsem podal švagrové brambory. Ta na to: „Jé, to jsou hezké brambo-
ry,“ a já jsem jen vykulil oči.

Ča avka
Emil Cina

Jekh ajso ňilaskero ďives parajsovine aviľom me sigeder khere andal e buťi the e 
romňi mange maškar vudar phenel: „Av, džas kije miri pheň pre Morava, imar la na 



89

dikhľom vaj jekh berš.“ Me lake phenav: „Čhaje, so diliňaľuves! Džanes, keci mola 
o benzinos? The vareso lenge tiž aneha?“ Sar lake avka prephenďom, thoďa o nakh 
tele the imar manca na vakerelas. Avri kerades, vareso man tiž cirdelas avri. Vaj pal 
jepaš ori lake phenav: „Ta av, džaha.“ La romňake o jakha labon. Na dikhľan, sar friš-
nones davkerelas sa andro taški. 

Diňam sa andro motoris the imar džas. E balvajori sviržori, avri esas keraďipen. E 
romňi mukhľa o kazeťakos, kaj giľavenas o Vlachika Roma, joj chudňa tiž te giľavel. 
Šukar giľavelas, aľe hangos la na esas. Me ča andal o motoris dikhavas pro veša the 
somas igen rado, hoj som Prahatar het.

O Hanušovici, kaj bešel lakeri pheň, mek dur. Pal o Hradecis paš jekh forocis e 
romňi dikhľa tarhos the takoj mange phenďa: „Zaterďuv, adaj vareso mušinas te ci-
nel!“ Mange pes na kamelas, so laha kerava, ta ačhaďam. The takoj, kana parkinavas 
o motoris, šunďom o mobilis. Vičinelas lakeri pheň, the me lake phenďom: „Ahoj, asi 
za hodinu jsme u vás.“ The joj pre oda: „Zapomněla jsem brambory, koupíte je cestou?“ 
„Jo, určitě,“ odphenďom. Pro tarhos pherdo Vietnamca. The so tuke na kampel, ta 
odoj cineha. So šunas? Vareko paš ajso šatros vakerel romanes. The so dikhas? Jekh 
phuri romňi pes dokerel la Vietnamkaha. Jekh romanes, aver vietnamskones. Džalas 
lenge mištes. Me peske duminďom, može peske achaľon the thoďom pes andro asa-
ben the geľom het. E romňi na, bo kamelas te šunel, sar e romňi la koškerel. Cirdňom 
la romňa het, mušinas te džal, aľe joj mange phenel: „Dža andro šoros, šukar bandur-
ki adaj the me džav mek te cinel le čhavenge o gulore.“

Mange pes na kamelas te terďol andro šoros, no varesar geľom. Sar avka užarav pre 
ola bandurki la taškaha, anglal mange terďonas duj ajse rakle, vaj tranda beršengere, 
fajnones urde. Thode pes andro vakeriben. Choc na kamavas len te šunel, so peske 
vakeren, ta šunavas, sar savoro džalas lendar andal oda vakeriben. So duj džene esas 
o karčmara the ašarenas pes, keci pre ola manuša idž vaš o chaben the pijatika za-
kerde, no pro Němci, sar len občorde.

Me pal oda lengero vakeriben cichones chasavkerďom, so duj pes pre mande takoj 
visarde. Dikhen kale Romes. Takoj bonďarde peskeri duma, chudne te vakerel pal 
o Roma: „Představ si, Béďo, ty cikáňata nám chodí na třešně.“ „Nám taky a málem 
nám celý strom obraly,“ odphenďa o aver, „já si snad koupím vzduchovku a budu na ně 
střílet.“ Aver dženo: „Já bych koupil vlčáka a pustil bych ho na ně.“ Me ča šunav, kera-
des man, choľi tiž. Na ľikerďom andre mande the lenge phenav: „Pánové, abyste pro 
vaši důležitou práci ve vašich restauracích měli vůbec čas ty třešně očesat!“ Pre oda jon 
mange ňič na phende.

E romňi imar avel, o taški pherde. Bešľam andro motoris the džahas. E romňi 
o mobilis andro vast, vakerelas la pheňaha, hoj imar maj avaha. 

Dogeľam mištes, e pheň la romňaha pes čumidle, paš amende pherdo čhave. Iľam 
o taški andal o motoris, me iľom o bandurki the diňom la šogorkiňake the joj pre oda 
phenďa: „Joj, save fajna o bandurki,“ the me pre oda poradňom o jakha. 
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Tři vejce
Andrej Giňa

Eva zvaná Kachňi zazvonila u své sousedky, starší Romky přezdívané Kohutaňa. 
„Jste doma?“ zeptala se.

„Jak vidíš. Pojď dál, nestůj ve dveřích,“ zvala ji Kohutaňa.
„Tak co bys tomu řekla, holka, ten můj chytrák se ještě nevrátil domů ze zábavy – 

od soboty!“
„Nepovídej! A kam šel?“ zajímala se Kohutaňa.
„Vím já? Kam tak asi mohl jít! Asi k tý s tím afrem, co vypadá jak Angela Davis.“
„Prosim tě, vždyť ta vůbec není hezká! Tlustá je jak bečka a tvář má kulatou jak 

mísa na knedlíky,“ divila se Kohutaňa.
„Kdo se má v těch chlapech vyznat. Jeden by chtěl tlustou, druhej hubenou. Toho 

mýho to popadne jednou za tři měsíce. Vyrazí si na rajz. Nejdřív jsem z toho byla celá 
nešťastná, ale teď už je mi to jedno. Dneska jsou to tři dny, co nebyl doma.“

Kohutaňa nevěřícně kroutila hlavou: „Tak to já bych mu teda netrpěla! Chlapi jsou 
všichni stejný. Ten můj za mlada nebejval jinej. Já byla doma s malou a on si užíval na 
vojně. Holky za ním chodily až do kasáren. Vidíš ho, jak tu sedí jako neviňátko? Kdy-
by se nebál, šili by s ním všichni čerti i teď ke stáru. Představ si, chodily za ním až 
k nám pod okno! Jedna ho dokonce přišla pozvat na rande až sem nahoru. Já jenom 
lituju, že jsem ji tenkrát nevzala koštětem. Šel s ní a vrátil se až za dva dny. A já mu 
ještě s sebou dala čistou košili. Tak jsem byla blbá! Ale kdyby mi to udělal dneska, 
prostě bych ho z fleku otrávila.“

Její muž seděl za stolem a nestačil se divit, jak se rozčílila. Z očí jí div nešlehaly 
plameny.

„Tak to je pěkný,“ ozval se. „Eva si sem přijde postěžovat na toho svýho, a odnesu 
to všechno já. Nakonec mě ještě budete trávit!“

„No, já už půjdu,“ povídá Kachňi. „Vidíte, málem bych zapomněla, proč jsem přišla! 
Nemáte doma tři vajíčka? On když se takhle vrátí domů pozdě, tak mívá chuť na 
smažený řízky.“

Trin jandre
Andrej Giňa

E Romňi, e Kachňi, zageľa ke peskeri sušeda, ke Kohutaňa, phureder Romňi. „San 
khere?“ phučľa.

„Sar dikhes, ta sam. Av andre, ma terďuv maškar o vudar,“ odphenďa lake e Ko-
hutaňa.

„So pheneha, romňije, koda miro baro šero mek na avľa khere pal o balos – som-
batatar!“

„Ma vaker! U kaj geľa?“ zvedanones phučľa e Kohutaňa.
„Te me džanás! Kaj šaj geľa. Ta ča pal kodi, so late o šero sar la Angela Davisovona-

te.“
„Ma vaker, se joj nane šukar! Thuľi hiňi sar bečka u o muj late sar baro čaro,“ phen-

ďa e Kohutaňa.
„Ko pes andro murša vidžanla. Jekh kamel thuľa u aver šuka. Mires kada chudel 

sako trin čhon. Kerel peske viľetos. Ešeb man kada igen trapinlas, aľe akana imar 
mange jekh. Adaďives trito ďives sar hino het.“
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E Kohutaňa ča bonďarlas le šereha. „Ta kaj me leske kada cerpinás! O murša sa 
jednaka. Aňi miro na has feder, sar has terno. Me somas khere la čhajoraha u jov paš 
o slugadža peske udživlas. O džuvľija pal leste phirnas dži andro kasarňi. Dikhes les, 
sar adaj bešel čorores? Mek akana pro phuripen te na daralas, ta leha o benga čhiv-
kernas. Dži tel o blaki kij’amende pal leste phirnas. Jekh pal leste avľa andro kher 
u vičinďa les pre zgeľi. Ča bajinav, hoj la na tradľom la metľaha. Geľa laha u avľa ča 
duje ďivesenca. Me mek les diňom žužo gad peha. Kajsi somas diliňi. Aľe akana te 
mange kada kerlas, takoj les otravinav!“

O rom bešelas paš o skamind u ča dikhelas, sar leskera romňa zaiľa e choľi. Andal 
o jakha lake mište o jaga na chuťkernas.

„Te kada lačho,“ phenel o rom. „Ta e Eva adaj avel te phenel, so lakere romeha, u me 
savoro odľidžava. Mek avka doperava, hoj man otravinena!“

„No me imar džav,“ phenďa e Kachňi. „Dikhen, bisterďomas soske avľom! Nane 
tumen khere trin jandre? Jov sar avel kavka nasigo khere, ta kamel švirža kerade 
rizki.“



92

Jak jsme dřív žili
Michal Šamko

Věřte nevěřte, v jedné malé vesničce jménem Radkyně nedaleko Nové Paky stál 
domek. V zimě často nachumelilo tak, že autobus nepřijel, a to pak děti musely do 
školy po svých.

Můj otec se jmenoval Michal, ale říkali mu Béla, a maminka Helena – po otci zvaná 
Belaňa. Ten domeček dostali výměnou za ten, který vlastnili na Slovensku. Nebyl vel-
ký, jen tři pokoje a kuchyně. Před domem jsme měli louku, která se mírně svažovala. 
Na ní rostly jabloně a pěkná tráva, kterou táta sekal pro králíky. Vzadu za domem, 
tam, kde dříve stávala škola, vedla cestička a za ní tehdy rostla ohromná lípa, jedi-
ný starý strom ve vsi. Na jaře byla vždycky obalená květy a po celém dvoře opojně 
voněla. I za domkem se rozprostírala obrovská louka, také na ní jsme měli stromy. 
Nejlépe chutnaly žluté švestky. Jako děti jsme se jich nemohly dočkat, někdy ještě ani 
nedozrály, a už jsme je trhaly. Táta nás kvůli tomu pěkně huboval, protože maminka 
z nich dělala marmeládu a občas jsme jí nenechaly jedinou švestičku.

Bydleli jsme uprostřed vesnice, žilo kolem nás hodně gádžů. Z jedné strany vzadu 
za domem bydlel starý muž, Pavel. Žil sám a byl to pěkný sprosťák. Táta si z něj 
utahoval, protože chodil, s prominutím, kadit na hnůj, a vůbec mu nebylo stydno, 
že mu je vidět nahý zadek. Jednou vzal otec kopřivu, nepozorovaně se k němu při-
kradl a švihnul ho po zadnici. To jste měli vidět, jak Pavel vyváděl! Honem natáhnul 
kalhoty a křičel na tátu: „No Mišo! Cos to udělal! Ty jeden! Počkej, až zas budeš něco 
potřebovat, taky tě přetáhnu!“ S tátou jsme se smáli, div jsme neupadli.

Nahoře na louce za naším stavením býval maličký dřevěný domeček s červenou ve-
randou a tam bydlela stará Raisová. Byla to dobrotivá stařenka, tatínek od ní kupoval 
kozí mlíko pro prase. Jako malý kluk jsem jí občas chodíval vypomáhat a ona mi pak 
dávala moc dobré buchty. Spolu s ní v domku bydlel její syn Franta. Bál jsem se ho, byl 
stejně vzteklý jako jeho černý pes Alan. Nerad jsem tam chodil, když byl doma.

Moji rodiče dobře hospodařili. Přestože jsme ve vsi byli mezi gádži jediní Romové, 
všichni se k nám chovali, jako bychom Romové ani nebyli. Táta s mámou si všechno 
kolem domu uměli udělat sami, dokonce i postavit zeď, prostě všechno. Nejednou 
se stalo, že nám sami gádžové přišli pomáhat. Bývala u toho vždy legrace a dobrá 
nálada.

Jsem nejmladší ze šesti dětí. Byli jsme tři kluci a tři holky. Nejstarší sourozenci se 
jmenovali Láďa a Božena, mně říkali Mižu. Táta s mámou chodili do práce, dělali dole 
ve vesnici v cihelně. A tak se mnou nejstarší bratr nebo sestra museli občas zůstat 
doma, protože jsem ještě nechodil do školy.

Jednou mi otec povídá: „Mižku, zítra s tebou nikdo doma nezůstane, protože Láďa 
s Boženou musí do školy. Ty už jsi ale velký kluk, tak poslouchej, co zítra uděláš! 
Vstaneš, vezmeš si svoji koloběžku a hned za námi přijedeš do práce. Je to jasné, 
Mižku?“ „Jo, jo,“ odpověděl jsem, a protože už byl večer, šel jsem si lehnout.

Ráno jsem vstal. Rozhlédl jsem se kolem a doma nikdo. Jen já sám! Jak já byl dů-
ležitý! Rychle jsem si natáhnul teplákovku, boty a jako střela jsem vyběhl ven. Pod 
oknem na dvoře jsme měli lavičku, posadil jsem se na ni a jen tak jsem koukal na 
tu krásu kolem. Přišli za mnou malá káčátka, kachny, slepice, husy i můj psík Fuňa. 
Táta horní část dvora uzavřel dřevěnou brankou a tam se na louce pásli naši bera-
ni – jeden se jmenoval Janku, druhý Ferko a na jméno toho třetího se už nepamatuji. 
Kačeny se procházely po celé louce, a protože někteří gádžové neměli plot, stávalo 
se, že se naše kachny zaběhly na jejich louku a jejich kačeny zase na tu naši.
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Honem, honem! Už je třeba vyrazit! Vždyť jsem už dávno měl být v cihelně, určitě 
už na mě táta s mámou čekají. Rychle jsem zabouchl dveře, popadl jsem svoji dřevě-
nou koloběžku a už jsem uháněl z kopce dolů za tátou. V cihelně žil a pracoval jeden 
gádžo, jmenoval se Groha. Měl veliké husy. Já se jich bál, protože když jsem chtěl 
projít branou kolem nich, utíkaly za mnou. Gádžové, kteří chodili do práce na desá-
tou, div nepukli smíchy. Zdálo se jim legrační, že se bojím. Vyděšený jsem postával 
u brány, dovnitř jsem se neodvážil, a když se ke mně husy přiblížily, odháněl jsem je 
klackem. Už je dobře, pomyslel jsem si, jakmile jsem zahlédnul otce. „No tak, Josef,“ 
spustil táta na Grohu, „cožpak nevidíš, že má ten kluk strach? Vždyť ty tvé husy jsou 
horší než pes, bojí se jich i dospělí. Zavři je, prosím tě!“ „Haha.“ Gádžo se smál a po-
vídá: „ale neboj, Mišu, už je zaženu.“

Táta mě vzal za ruku a vyptával se: „Kde jsi byl tak dlouho? Už jsi tu měl dávno být, 
čekali jsme tě v deset. No teď už je to jedno. Běž do kantýny a kup si tam něco k jídlu, 
jen paní u okýnka řekni, co chceš, a ona ti to dá. Potom za mnou přijď k pásu. Jasný, 
Mišku? A hoď sebou, brzo bude oběd a kantýna bude plná lidí.“ 

„Jo, táto, neboj, vždyť už to znám, budu rychlej.“ Táta se vrátil k práci a já zamířil 
do kantýny. 

„Dobrý den, paní Vonzová! Já bych si něco dal.“
„Jistě, a jakpak se máš, ty malej šikulko? Co to bude?“ ptá se paní Vonzová.
Vtom jsem uviděl chlebíčky! „Paní, dejte mi chlebíček! Až dostanu výplatu, tak 

vám to dám, jo? Zatím mi to napište.“
Paní se začala smát jako šílená. „No jistě, na, tady máš dva a napíšu ti to do knihy. 

Až tedy dostaneš výplatu, nezapomeň mi to přinést.“
Nechápal jsem, čemu se směje, ale bylo mi to celkem fuk. Byl jsem rád, že mám ty 

výborné chlebíčky. Ještě jsem ani neměl snědený první, když tu vidím, jak ke kan-
týně přichází máma s tátou, s nimi jde mistr a další lidé. Všichni mě tu dobře znali. 
Věděli, ke komu patřím. Někdy mě svezli na ještěrce, jindy mě vzali k pecím. Groha, 
ten gádžo od hus, na mě nedal dopustit. Jen mě viděl, už vymýšlel lotroviny. Vzal mě 
třeba na ramena a pobíhal se mnou sem a tam. Jindy mi zapálil dýmku s tabákem. 
Myslel jsem si, já hlupák, jaký nejsem frajer. Gádžové se na mě dívali a smáli se. Táta 
mu kvůli té dýmce a dalším věcem nadával, protože se bál, aby se mi něco nestalo. 
Ale i on se tomu někdy zasmál – dělalo mu dobře, že mě mají gádžové rádi a vtipkují 
se mnou. 

Skupinka zrovna vešla do kantýny, a tak jsem vstal a utřel si pusu. Do jídelny taky 
přišla paní prodavačka a směje se: „Pane mistr, chtěla jsem se jen zeptat, kdy tady 
náš malej Michálek dostane výplatu? Dnes si ode mě vzal dva chlebíčky na dluh, prý 
je po výplatě zaplatí.“

Jak to mistr uslyšel, a spolu s ním i další zaměstnanci, vyprskli smíchy. „To víte, 
paní Vonzová, náš Michálek bude mít výplatu tehdy, až bude brát jeho tatínek,“ pro-
nesl otec. I on se s maminkou pěkně smáli. 

Od té doby když po mně mistr nebo ostatní v práci něco chtěli, posílali mě do 
kantýny se slovy: „A řekni, ať ti to napíšou, že to o výplatě srovnáš!“ A já šel, protože 
jsem věděl, že dostanu bonbon.

Když jsem byl malý a nechodil jsem ještě do školy, všechno kolem mě se zdálo do-
konalé. Hodně jsem si s tátou hrával, vyrobil mi všechno, co uměl – pistolku, píšťal-
ky. Prostě cokoli, jen abych si měl s čím hrát. Rád jsem mu pomáhal při práci – když 
stavěl zdi, podával jsem mu cihly a vše, co potřeboval.

Učil mě sekat trávu, kovat na kovadlině, práci se zvířaty, prostě všechno. Rád jsem 
tátu pozoroval, byl jsem mu pořád v patách. Někdy mi až nadával, ať už mu dám po-
koj, že s ním přece nemůžu všude chodit. Pronásledoval jsem ho totiž i do hospody. 
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Máma mě za ním posílala, protože když se tam potkal s gádžema, hodně pil a chodil 
pozdě domů. Když byl opilý, neposlouchal nikoho, jen mě. 

Táta si ze mě taky občas vystřelil. Jednou vzal třeba velkou kudlu, šel na louku pod 
strom a narafičil to tak, že spáchal sebevraždu. Pak za mnou honem běžela máma 
a křikla: „Hele, táta se zabil!“ A já, malý klučík, jsem za ním hned utíkal a věřil tomu. 
Strašně jsem brečel. Když otec viděl, že už toho mám dost, vstal a řekl: „Ty bys kvůli 
mně brečel, Mižku? Tolik mě máš rád!“ Samou radostí, že žije, jsem ho objímal, on 
mě pusinkoval a povídal: „Ty jsi můj chlapeček, mám tě tak rád!“ Posadil si mě na 
ramena a hrál si se mnou. 

Do naší vesničky se přistěhovali lidé, kteří dostali byt na bývalém statku. Byli to 
taky Romové, ale jiní než my. Nemluvili doma romsky, ale hutorili. To proto, že byl 
Štefan Slovák. Je ale pravda, že romsky uměl dobře. Jeho žena Květa byla Romka. 
Měli tři děti, nejstaršího Štefánka a dvě holky, Květku po mámě a Milku. Nedlouho 
poté, co se zabydleli, jsem se s jejich dětmi hodně skamarádil. I táta s mámou je na-
vštěvovali, někdy se bavili až do rána.

Život u nás ve vesnici jsem měl moc rád. Gádžové tu byli hodní a já k nim chodil 
jako domů, někdy mi dali i něco na zub, jindy jsem jim s něčím vypomohl. Nikdy mě 
ani nenapadlo, že jsem Rom.

Do školy jsem ještě nechodil. Zanedlouho jsem ale měl nastoupit do první třídy 
Trochu jsem se bál, ale víc jsem byl pyšný na to, že se i já naučím číst, psát a všechno, 
co dovedli moji starší bratři. Už se mi nebudou smát, i ze mě bude školák, jak říkával 
tatínek. Jen mě trošku mrzelo, že už nebudu moct trávit tolik času se zvířaty.

Byla sobota a přišli k nám strejda Vasil s tetou a Štefan se ženou. Druhý den časně 
zrána zabil táta se Štefanem prase, a tak se vařilo, vyráběly se tlačenky, jitrnice, 
zkrátka všechno, co se dělá o zabíjačce. „Slušelo by se pořádně spláchnout,“ řekl táta. 
A tak se pilo, lidé se bavili, smáli se i trochu tancovali. Vtom za mnou zničehonic 
přišel táta, už měl trochu upito, abych si na sebe honem oblékl červené gatě a triko, 
protože má přijet televize a bude natáčet, jak se svým beranem Ferkem poběžíme 
závody. Pravda byla, že můj beránek za mnou běhal všude, kam jsem se hnul.

Přijede k nám televize! Měl jsem z toho velkou radost a věřil tomu, protože mi 
každý říkal, že o mně a o mém Ferkovi slyšelo hodně gádžů. A kdo vyhraje, ten že 
dostane medaili. Rychle jsem se převlékl, zaběhl jsem pro Ferka a už jsme na cestě 
před naším domem čekali na start. Táta s mámou, strejda, všichni stáli u domu a sle-
dovali nás.

„Tati, kde je ta televize?“
„Neboj, je schovaná, honem rychle utíkej, ať jsi první!“ ujišťoval mě táta.
I sousedé se přišli kouknout na tu podívanou. „Vidíš, Mižku, i gádžové se na tebe 

přišli podívat, tak neudělej ostudu!“ Pak už jsem jen slyšel: „Start!“ Běžel jsem tak 
rychle, jak jsem jen dokázal, a Ferko za mnou. Už by mě byl předběhl, ale já jsem 
přidal a dole v cíli už čekal Štefan s praporkem. Byl jsem první! Vyhrál jsem! Byl jsem 
nesmírně pyšný. Ferko se postavil vedle mě a čekal. „Ferko, já jsem vyhrál! Jsem lepší 
než ty!“ smál jsem se. 

Všichni Romové se chechtali, až z toho škytali. A smáli se i gádžové. Pak za mnou 
přišla sousedka a povídá: „Za to, žes vyhrál, zasloužíš medaili.“ A dala mi obrovskou 
čokoládovou plaketu. Jen kamery jsem nikde neviděl. Ale už mě to nezajímalo, měl 
jsem medaili a to mi stačilo. 

Měsíc na to mě táta schválně poslal ke staré Raisové pro mlíko pro naše prase. 
Když jsem se vrátil domů, už to měl můj kamarád Ferko za sebou. Hrozně jsem bre-
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čel a s tátou jsem nemluvil. Ale vše odvál čas, i tu bolest. Dny a měsíce ubíhaly a na-
dešel den, kdy jsem měl jít poprvé do školy. Dovedl mě tam starší bratr Dušan. Sám 
už byl v páté třídě, a tak jsme na základní školu chodili oba dva. Ostatní sourozenci 
chodili do zvláštní.

Tak tohle bude moje třída, 1.B. Otevřel jsem dveře a vidím místnost plnou gádžov-
ských chlapečků a holčiček, už seděli v lavicích. Hned za mnou vešla paní učitelka. 
„Ty jsi ten Michálek! Už na tebe čekáme. Sedni se tam k té dívence do druhé lavice, 
k Monice, odlož si tašku a za chvíli se dozvíš, co budeme dneska dělat.“ Poděkoval 
jsem jí a šel jsem se posadit. Paní učitelka byla vysoká, měla dlouhé blond vlasy a pří-
jemně voněla, nevypadalo to, že by měla být zlá. 

Sundal jsem si aktovku a pověsil ji na háček u lavice. Kouknul jsem na holčičku ved-
le mě, byla hezká, měla dlouhé světlé vlasy a na sobě krásné červené šaty. „Ahoj, já 
jsem Míša,“ představil jsem se. Podívala se na mě a trochu si odsedla. „Fuj!“ vyrazila 
ze sebe. Rozhlížel jsem se kolem dokola, potahoval jsem vzduch nosem. „Já tady nic 
necítím, ty jo?“ odpověděl jsem. Divil jsem se, co jí to smrdí. Vždyť já nepáchnu! Naši 
mi koupili nové oblečení, tak jak bych mohl smrdět, ty hloupá! Bude nejlepší, když 
se s ní nebudu bavit, pomyslel jsem si.

Učitelka nám řekla co a jak a pak už jsme každý měli povědět své jméno, abychom 
se všichni seznámili. Přišel jsem na řadu. Postavil jsem se a začal jsem vykládat: „Já 
jsem Michal. Bydlím v Radkyni. Je mi sedm roků a moc se těším, že se tady něco nau-
čím. To mi říkal můj táta.“ Všichni se mi smáli, nevěděl jsem proč. Vždyť jsem neřekl 
nic, co by bylo k smíchu. Učitelka je okřikla. „Tak copak to je, děti, to se sluší takhle 
se chovat? Michálek je tu první den jako vy a jistě se těší na školu jako každý z vás!“ 

Vtom vstal jeden chlapeček, Martin se jmenoval, a povídá: „Ale on je Cikán! Já se 
s ním bavit nebudu, nechci dostat blechy. A táta říkal, že kradou.“ Seděl jsem jak při-
kovaný. Hlavou mi proběhlo vše, co jsem si o škole dosud myslel. Chtělo se mi odsud 
zmizet a utíkat honem domů, ale přišla ke mně učitelka, chytla mě za ruku a řekla: 
„Michálek takový jistě není, jeho rodiče pracují a znám jeho brášku, který chodí sem 
k nám do školy a nejsou s ním žádné problémy. Takže, děti, už tady slovo Cikán ne-
chci slyšet, jinak to budu muset říct vašim rodičům.“ 

Už jsem si myslel, že bude všechno v pořádku, když vtom vstala Monika, co sedě-
la se mnou v lavici, a povídá: „Paní učitelko, já s ním sedět nechci, ony by si pak se 
mnou ostatní děti nehrály. Proč zrovna já musím sedět s Cikánem?“ Měla pravdu, 
celý den s ní děti nemluvily a říkaly jí: „Fuj, ty smrdíš, nešahej na nás!“

Některé učitelky tohle dobře věděly. Nějakou dobu už jsem chodil do školy, a když 
nějaký kluk něco provedl, posadily ho za trest ke mně do poslední lavice, kde jsem 
sedával sám. Věděly, že tohle je pro děti větší trest, než kdyby jim daly poznámku. 
Ale nedělaly to všechny učitelky.

Těžko vyjádřit, jak mi ten první den bylo. Jako malý kluk jsem tohle od gádžů ne-
slyšel, ani slovo Cikán. Byl jsem šťastný, když pro mě po škole přišel Dušan. Cestou 
domů se mě na všechno vyptával, ale nechtěl jsem mu nic říct, styděl jsem se, že už 
první den ve škole mě takhle odepsali. Dělal jsem jakoby nic. „Bylo to fajn,“ zamum-
lal jsem. Ale myslel jsem si své. 

Večer přišel domů táta. Tašku už jsem měl nachystanou na další den. „Tak co, Miž-
ku, jak bylo ve škole?“ vyptával se. Nechtěl jsem mu nic říct, ani mámě, ale slzy mi 
samy vhrkly do očí. Jen to táta uviděl, posadil si mě na kolena. „Tak řekni, Mižku, co 
ti v té škole provedli?“

„Nic, tati.“
„Děti ti nadávaly, viď? A co učitelka, nic jim neřekla?!“
„Řekla. Řekla jim, že takhle nesmí mluvit a nadávat někomu, o kom nic neví. Ale 
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pak odešla a stejně mi nadávaly. Zbil jsem jednoho kluka, Martina. Přiběhla učitelka 
a obvinila mě, že co si to myslím, že tady nejsem mezi svými.“

Táta se děsně rozzlobil. „Zítra půjdu s tebou a uvidíš, co jim povím!“
Rozbrečel jsem se jako malý kluk, nechtěl jsem, aby se můj první den ve škole 

něco takového přihodilo. Táta viděl, jak jsem z toho špatný. „Pojď, chlapče, uložím tě 
a něco pěkného ti povím.“ Oba dva jsme si lehli do mé postele, táta mě jednou rukou 
objal, druhou mě vískal ve vlasech. „Poslouchej, synku, povím ti hezkou pohádku 
o jednom romském chlapci, kterému se všichni jen smáli.“

Před mnoha a mnoha lety žili pod kopcem v jedné vesnici chudí Romové. Tatínek 
Imri pracoval v lese spolu s ostatními muži, romskými i gádžovskými, káceli velké 
stromy. Maminka dělala na zámku u krav, koní a dalších zvířat, které král choval. 
Byl to dobrý panovník, lidé ho měli rádi, královnu zrovna tak. Nejednou zašla do 
podzámčí mezi obyčejné lidi. Rozprávěla s nimi, smála se, vyslechla si jejich trápení, 
a když to šlo, pomohla. 

Královský pár byl tak dobrotivý, že zaměstnal i tuto romskou rodinu. Bydleli dole 
pod zámkem ve starém domku, který si Imri trochu opravil. Špatně se jim nevedlo. 
Kolem, u vody, stálo mnoho podobných starých stavení. Gádžové vyprávěli, že se jed-
nou přihnala povodeň, všechny domy zalila a gádžům, kteří tam žili, nic nezůstalo. 
Povídalo se, že tam zemřelo i několik lidí. Proto už tam nikdo z nich nechtěl bydlet. 
A tak tam bydleli Romové.

Imri byl šikovný pracant. Měl sice náročnou práci, ale byl mladý a silný. Za ženu 
měl překrásnou Maľutu a spolu měli dvě děti. Starší synek, Šani, měl blond ofinu, 
nikdo nevěděl, jak je to možné. Říkali mu proto Šargo, blonďák. Jednou ho otec vzal 
s sebou do lesa, aby nebyl doma sám, protože mladší dcerka Maruška odešla s ma-
minkou na zámek. Když Romové káceli jeden obrovský strom, Šargo zrovna pobíhal 
po lese a neslyšel otcovo volání. Strom spadl a zasáhl Šargovu nohu. Od té doby byl 
chlapec chromý. Ostatní děti v osadě se mu pro to posmívaly a ledascos na něj pokři-
kovaly. Děti ze vsi ho zase mlátily, strkaly do něj a nadávaly mu do hlupáků. Nikdo se 
s ním nebavil. Všude chodil sám, někdy s tátou, jindy se sestřičkou.

Čas plynul a Šargo už byl velký kluk. I když byl chromý, pomáhal doma, co to jen 
šlo. Rodiče ho milovali, zato děti ho mezi sebe nikdy nepřijaly. Tu a tam byly dny, 
kdy si Šargo říkal, že by bylo lepší, kdyby skočil ze skály, aby už nemusel poslouchat 
to věčné vysmívání.

Ale to nejhorší mělo teprve přijít. Jednou obě děti s maminkou čekaly s večeří na 
otce. Už se stmívalo, a tatínek se ještě nevrátil z práce. „Kde je?!“ říkala si Maľuta. 
Už už chtěla poslat Šarga do lesa za otcem, když tu vidí, jak se k nim blíží Romové 
s hajným a za nimi koně s vozem. Matka se vyděsila! „Vašeho manžela zavalil strom. 
Je nám líto, ale už se nedalo nic dělat,“ řekl hajný. „Tady máte nějaké peníze jako od-
škodnění od krále, byl to dobrý dřevorubec.“

„Víš jak, Mižku,“ povídá tatínek, „když v dávných dobách někdo neměl otce, měl 
těžký život. Ale poslouchej, co bylo dál!“

Všechno zůstalo na matce. Maruška jí pomáhala, ale Šarga nikdo do práce vzít 
nechtěl. Trápilo ho to tak moc, až si jednoho dne řekl, že už matce nebude na obtíž 
a raději odejde. „Ubohá maminka, ze vší té práce je sedřená,“ honilo se mu hlavou. 
Myšlenky mu nedaly pokoj. „Už mi nic nezbývá, jen skočit ze skály a zemřít,“ pomys-
lel si. Jen si přes sebe něco přehodil a vydal se na cestu do lesa. Když došel ke srázu, 
bylo už šero. Postavil se na kraj a plakal. „Odpusť mi, táto, i ty maminko! A ty, Ma-
ruško, nezlob se na mě, že tě tu nechávám samotnou!“ Už chtěl skočit, když vtom ho 
zalila oslňující záře tak silně, až upadl na zem. „Co to je?!“ divil se.
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„Copak jsi to chtěl udělat, chlapče?! Život ti už není milý?“
„Kdo to na mě mluví?“ divil se Šargo, protože kolem sebe nikoho nezpozoroval. 

Protřel si pořádně oči, doširoka je otevřel a před sebou uviděl starého muže s bílými 
vlasy a dlouhým vousem. Na hlavě má otrhaný klobouk, starý, děravý a dlouhý kabát, 
že ani kalhoty nebyly vidět. Byl bosý, nohy měl omotané jen hadrem.

„Jsem lesní muž. Žiju tu v lesích už spoustu let a zrovna sháním pomocníka. Ne-
chtěl bys namísto toho jít ke mně do služby?“

Šargo byl rád, že mu do cesty vstoupil tento muž, a povídá: „Ano, půjdu do služby, 
stejně nemám co ztratit.“

A tak se stalo, že u něj Šargo sloužil déle než šest let. Neměl se zle, vše, co lesní 
muž chtěl, udělal. Dokonce i topil ve velké peci, když nebyl doma. Muž mu nakazo-
val: „Musíš v peci topit, když tu nebudu. Nikdy ti nesmí vyhasnout. Jinak by se nám 
špatně vedlo, tebe by to stálo život!“ Za všechnu tu práci ho lesní muž učil − číst, 
psát, číst z hvězd, znát byliny a co která umí vyléčit.

Jednou lesní muž přišel domů a viděl, že je všechna práce hotová a v peci hoří oheň. 
„Sedni si, Šani. Jsem s tebou moc spokojený, ale tvůj čas u mě už je u konce. Musíš 
odejít, vrátit se mezi své lidi, kde tě bude více třeba než tady u mě,“ řekl. Ale Šargovi 
se nikam odcházet nechtělo. „Nechci se vrátit, nechci, aby se mi zase posmívali za 
to, že kulhám. Styděl bych se i před matkou a sestrou, že jsem je opustil a nechal 
napospas.“ 

„Nic se neboj, synku,“ opáčil muž, „za ty roky, co jsi tu byl, ses naučil věcem, které 
mnoho lidí nezná nebo jim nerozumí. Umíš číst a psát, znáš každou bylinku, víš, 
která čemu pomáhá, když je člověk nemocný. Už nejsi ten neználek jako kdysi. Teď je 
z tebe moudrý člověk. A za to, že jsi u mě odvedl dobrou práci, ti ještě jednou pomo-
hu,“ řekl a vytáhl z kapsy lahvičku s vodou. „Na, Šani, vypij to až do dna, a tvá noha 
se navždy uzdraví.“ Šargo poslechl, vypil celý obsah lahvičky, rázem usnul a spal až 
do rána. 

Když se probral, kouká, že je opět na tom místě u skalního srázu. Všechno mu 
došlo! Vstal a rozesmál se. „Děkuju ti, dědečku! Nikdy na tebe nezapomenu!“ a vydal 
se zpět domů. Hůl už nepotřeboval, nohu měl úplně zdravou. Byl tak hrdý, že samou 
radostí celou cestu utíkal a volal: „Děkuju ti, lesní dědečku, děkuju!“

Sluníčko příjemně hřálo, ptáci kolem něj si prozpěvovali a Šargo byl šťastný. „Jen 
co přijdu domů, nenechám matku ani sestru se dřít, já se o ně postarám. Všechno 
jim vynahradím za to, že jsem je nechal samotné.“

Doma byli všichni na Šarga pyšní. Maminka se sestrou plakaly štěstím, když vidě-
ly, jaký se ze Šarga stal šikovný chlapec – silný a vzdělaný. Matka už ze samé práce 
ztratila sílu a zdraví, ale z Marušky se stalo děvče k pohledání, nebyl chlapec, který 
by po ní netoužil. 

Na Šargovu proměnu se přišli postupně podívat i ostatní Romové z osady. Každý se 
obdivoval jeho kráse a moudrosti. A chlapci, kteří se mu vysmívali? I z nich se stali 
muži, ale ne takoví jako Šargo. Smát se mu už si nikdy nedovolili.

Za nějaký čas se Romové i gádžové doslechli, že Šargo dokáže léčit různé neduhy. 
Hned si ho volali k sobě domů a za léčbu mu dobře platili. Doslechli se o něm i král 
s královnou. 

Jednoho dne ho pozvali na oběd na zámek. Šargo ale netušil, že mají dívenku, prin-
ceznu jaksepatří. Dlouhé světlé vlasy až do pasu, oči jako pomněnky. Říkali jí Viola. 
Jakmile ji spatřil, okamžitě se zamiloval. I ona po něm pokukovala. 

Šargo královi vyprávěl o všem, co znal − o hvězdách, bylinách, o zvěři, která žije 
v dalekých zemích. Král od toho povídání nemohl uši odtrhnout. „Jsi velice moudrý 
mladík, Šaňi, rád tě tu na zámku uvidím častěji,“ pochválil ho král.

Šargovi se dařilo, za pár měsíců vydělal tolik peněz, že si za ně koupili veliký dům. 
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V něm zřídili jeden pokoj pro nemocné. Za pár let už ho znali i v sousedních zemích. 
Královi dělal dobré jméno, a tak mu za to věnoval starou nemocnici. Dávno už se 
tam neléčilo, všechno bylo zašlé a moc tam toho nezbylo. Šargo tam vše uklidil 
a umyl a za měsíc už do malého špitálu přicházeli nemocní. I Maruška v ní později 
pracovala, protože Šargo ji poslal na studia. 

Jednoho krásného slunného dne se šla princezna Viola projít k rybníku, doprová-
zela ji jen Šargova sestra Maruška, její kamarádka. Horkem znavená princezna used-
la na sluncem vyhřátý kámen a když tu ji do nohy uštknul had. Všichni se stracho-
vali, že to nepřežije, vystřídali se u ní různí doktoři, ale žádný ji nedokázal vyléčit. 
Královna hned dala poslat pro Šarga. „Vím, co jí pomůže,“ řekl a uzdravil ji. 

Od té doby se král s královnou k Šargovi měli jako k vlastnímu synovi a netrvalo 
dlouho a i princezna mu otevřela své srdce.

„Vidíš, Mižku, a tak to máš. Z chlapce, kterému se všichni jen smáli a měli ho za 
hlupáka, se stal lékař, který se oženil s princeznou. Jeho maminka už nemusí nic 
dělat a Maruška, ta si našla také doktora, který pracoval se Šargem v nemocnici. I ty 
to můžeš dokázat, Mižku! Když to nevzdáš a nesesypeš se z toho, že ti někdo nadává 
do Cikánů a tak podobně. Když se budeš dobře učit, budeš chytrý. Když budeš chyt-
rý, pak na tebe každý bude hledět jako na pána. Dobře se ti povede a jednou budeš 
vzpomínat na tuhle pohádku.

Všechno bylo, jak tatínek řekl, ať dá Bůh tatínkovi i mamince lehkou zem. Do ško-
ly jsem chodil, učil jsem se. Děti ve škole mi nadávaly, ale já myslel jen a jen na tu 
pohádku. Když jsme trochu povyrostli a byli jsme o něco chytřejší, viděly gádžovské 
děti, že jsem Rom, ale také že chodím řádně do školy, že mám dobré známky. Už 
mi neříkaly, že jsem Cikán, ale samy za mnou chodily, abych je doučil matematiku, 
ruštinu a další předměty. Když jsem byl ještě starší, vyučil jsem se zedníkem a po 
revoluci jsem si dodělal maturitu. Proč až po revoluci? Tatínek nechtěl podepsat, že 
se přidává ke komunistům, no a tak mě na školu nepustili.

Léta utíkala a z kluků, kteří mi v dětství nadávali, jsou teď mí nejlepší kamarádi. 
Pro Roma není snadné chodit do školy. Rom musí být dvakrát chytřejší, aby ho uzná-
vali.

Dnes jsem starší a dobře vím, že když chce člověk něco dokázat, nesmí sklopit hla-
vu, ale musí ji naopak zvednout a překonat všechny překážky. Nakonec to je jen on 
sám, kdo si na tomto světě vybojuje lepší život.

Na maminku a tatínka, který mi pohádku vyprávěl, nikdy nezapomenu. Dnes ji 
vykládám svým dětem a těm, které se bojí chodit do školy proto, že jim tam nadá-
vají. Jednou budeme všichni Romové vzdělaní a nebude už člověka, který by se nám 
vysmíval. Bůh s vámi všemi, Romové!

Čirlatuno dživipen
Michal Šamko

Has na has jekh kheroro andre jekh cikno gavoro. Le gaveskero nav has Radkiňa. 
Ada gavoro has paš o bareder foros Nova Paka. Najekhvar sar cikne čhavore, te na 
džalas o autobusis, džahas ada drom andre škola pal peskere. 

Oda kheroro Radkiňate chudňa miro dad o Michal la mira daha Heľenkaha vaš 
o kher, so len has pre Slovensko. Le dades vičinenas Bela the e daj pal o dad Belaňa. 
Na has igen baro, ča trin kherora the kuchňa. Khatar o kher amen has anglal cikňi 
luka. Saľigori tele plajiha odej baronas phabaľiňa the šukar čarori, so miro dad koši-
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nelas le zajacenge. Ke amaro kher pal e čirlatuňi škola pes cirdelas cikno dromoro, 
paš leskero agor barolas bari ľipa. Jekhphureder stromos andro gav. Sako ňilaj, te 
obbarolas le kvitkenca, šukares pachinelas pal e calo dvora. Palal pal o kher amen 
has bari luka, odoj amen has tiž stromi. Jekhfeder has ola šargone khiľava, so aman-
ge baronas. Igen rado len amen sar o čhave chahas. Varekana mek na dogele u imar 
len čhingerahas pal o stromos. Amaro dad pre amende vašoda thovelas vika, bo e daj 
lendar kerelas marmelada, aľe amen lake na mukhahas varekana aňi jekhori. 

Bešahas maškar andro gav, khatar amende dživenas but gadže. Pre jekh sera pal 
amaro kher dživelas phuro manuš o Pavel. Has korkoro u ajso džungalo. O dad peske 
lestar kerelas pherasa, bo phirelas, sar phenel pro paťiv, te chinel pro ganajos u ňisar 
pes na ladžalas, hoj leske dičhol e nangi bul. Jekhvar o dad iľa e labarďi čar, počoral 
les obgeľa u ola čaraha les čhinďa pal e nangi bul. Ta bi dikhenas, so Pavel kerelas. 
Sig pre peste nacirdňa e cholov u thovelas pro dad vika: „No Mišo! Cos to udělal! Ty 
jeden! Počkej, až zas budeš něco potřebovat, taky tě přetáhnu!“ Le dadeha asahas, maj 
na perahas.

Opral amende pal bari luka has cikno kaštuno kheroro loľa veranďicaha u odej 
bešelas e phuri Raisovo. Joj has lačhi babkica. Mro dad latar cinkerelas koziko thud 
le baľičeske. Varekana ke late sar ciknoro phiravas, pomožinavas lake u joj man de-
las igen lačhe bokeľa. Laha odej bešelas lakero čhavo o Franta. Lestar man daravas, 
bo has ajso choľamen sar leskero kalo rikono o Alan. Sar has khere jov, narado odej 
phiravas.

Kampel te phenel, hoj miro dad la daha has lačhe chulaja. Choc samas ča korkore 
Roma andro gavoro maškar o gadže, savore amen ľikerenas avka, sar bi aňi Roma 
na avahas. Mro dad la daha peske sa khatar o kher džanenas te kerel korkore. The 
murinenas, savoro sa džanenas. Najekhvar pes ačhiľa, hoj amenge o gadže korkore 
avile te pomožinel. Joj, ta has pherasa!

Me somas jekhterneder maškar šov čhave. Samas trin phrala the trin pheňa. Jekh-
phureder has mro phral o Laďis the e pheň e Božena, man vičinenas Mižu. Miro dad 
la daha phirenas andre buťi, kerenas tele andro gav andre cihelňa. Vašoda e pheň či 
o phral sar jekhphureder mušinenas manca varekana te ačhol khere, bo me mek na 
phiravas andre škola. 

Jekhvar mange o dad phenel: „Mišku, tajsa tuha ňiko khere na ačhola, bo lenge 
kampel te džal andre škola. Tu imar sal baro čhavoro, ta šun, so tajsa kereha! Ušťeha, 
leha tuke tiri kolobežka the sig aveha pal amende andre buťi. Šunes Mišku!“ „Ha, ha,“ 
odphenďom u bo imar has rat, geľom mange te sovel.

Has tosara u me ušťiľom. Dikhľom khatar peste u ňiko khere nane. Ča me korkoro! 
Joj, sar somas barikano! Sig pre ma urďom e ceplakica, bogančici u sig prastavas 
avri. Pre dvora tel e blakica amen has lavkica, pre la mange bešľom u ča dikhavas 
khatar mange pr’oda šukariben, so amen has khatar o kher. O cikne kačkici, o kach-
ňora, o papiňa the miro rikonoro o Fuňa avenas dži kija mande. Opre pre luka o dad 
zakerďa e dvora kaštuňa kapuraha. U odej pasinenas pen amare trin bakre. Jekh pes 
vičinelas Janku, aver Feris u oda trito nav imar na pametinav. Kachňa phirenas pal 
calo amari luka u bo varekana na has le gadžen zaplocimen o luki, ačholas pes, hoj 
amare kachňa the papiňa džanas ko gadže u lengere ke amande.

Sig, sig! Imar kampel te džal! Sem me imar majinďom čirla te džal andre cihelňa. 
Bizo pre ma imar o dad la daha užaren. Sig phandľom o vudar, iľom mange miri 
kaštuňi kolobežka u imar tradavas tele plajiha pal o dad. Andre odi cihelňa dživelas 
the kerelas jekh gadžo, o Groha. Les has bare papiňa. Me man lendar daravas, bo sar 
kamavas te predžal khatar lende andre kapura, prastanas pal ma. O gadže andal e 
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buťi, so has pre dešatka, maj asabnastar na pukinenas. Has lenge pherasuno, kaj man 
darav. Terďuvavas pro agor u la raňaha le papiňen, te avenas pašeder kija ma, zatra-
davas. Imar mištes, duminďom mange, sar dikhľom le dades. „No tak, Josef,“ phenďa 
o dad le Grohaske.„cožpak nevidíš, že má ten kluk strach? Vždyť ty tvé husy jsou horší 
než pes, bojí se jich i dospělí. Zavři je, prosím tě!“ „Haha,“ bares asalas o gadžo, „ale 
neboj, Mišu, už je zaženu.“ 

O dad man iľa le vastestar u phučľa pes: „Kaj salas avka dur? Imar čirla adej ma-
jinďal te avel, užarahas tut pre dešatka. Ta imar jekh, vareso tuke cineha. Akana tu 
džaha andre kantina u odej tuke vareso chaha, ča la gadžake phen, so kames u joj 
tuke dela. Paľis aveha pal mande ko pasos. Ha, Mišku? U siďar, bo maj hela dilos 
u hela pherďi kantina.“ 

„Ha, dado, ma dara, sem me imar adej savoro džanav, kaj so hin, paľis avava pal 
tute.“ O dad geľa pale te kerel u me mange geľom andre kantina. „Dobrý den, paní 
Vonzová! Já bych si něco dal.“

„Jistě, a jakpak se máš, ty malej šikulko? Co to bude?“ phučel e Vonzova.
Androda dikľom ola chlebički! „Paní, dejte mi chlebíček! Až dostanu výplatu, tak 

vám to dám, jo? Zatím mi to napište.“
E gadži sar te diliňaľiľa, chudňa mandar te asal. „No jistě, na, tady máš dva a napíšu 

ti to do knihy. Až tedy dostaneš výplatu, nezapomeň mi to přinést.“
Na džanavas, soske asal, aľe has mange calkom jekh. Me somas rado vaš ola lačhe 

chlebički. Mek aňi na dochaľom jekh chlebičkos, te dikhľom, sar ke kantina avel mri 
daj le dadeha, lenca džal o majstros the but manuša. Sako man adej imar mištes 
džanelas. Džanenas, hoj som le dadeskero the la dakoro čhavoro. Varekana man 
tradenas la ješťerkaha abo lenas man paš o bova. O Grohas, oda gadžo, so les has 
ola papiňa, pre ma na domukhelas. Sarča man dikhľa, imar manca kerelas pherasa. 
Lelas man pro phike u prastavkerelas manca okle arde. Varekana mange labarďa 
e pipa le dohanoha. Me sar dilino mange duminavas, savo som ternochar. O gadže 
man avka dikhenas, ta avka mandar asanas. O dad pre leste thovelas vika vaš odi 
pipa the savoro, bo pes daralas, hoj mange vareso šaj ačhol. Aľe varekana tiž man-
dar asalas. Has leske mištes, bo džanelas, kaj man o gadže rado dikhen u kerel 
manca pherasa. 

Sar phenav, aňi na chaľom oda chlebičkos, te dikhav olen manušen le dadeha la 
daha, sar aven andre kantina. Ušťiľom, khosľom mange o muj u dikhav, sar avri aviľa 
odi prodavačka le asabnaha: „Pane mistr, chtěla jsem se jen zeptat, kdy tady náš malej 
Michálek dostane výplatu? Dnes si ode mě vzal dva chlebíčky na dluh, prý je po výplatě 
zaplatí.“ Sar ada šunďa o majstros, ta the jov, the ola aver gadže, pukinenas asabna-
star. „To víte, paní Vonzová, náš Michálek bude mít výplatu tehdy, až bude brát jeho 
tatínek,“ phenďa miro dad. Asanas sar diline the miro dad la daha.

Ole časostar, te mandar o majstros abo aver džene andre buťi vareso kamľan, 
bičhavenas man andre kantina u phenenas: „A řekni, ať ti to napíšou, že to o výplatě 
srovnáš!“ U me geľom, bo džanavas, hoj chudava cukrikos.

Sar somas cikno u na phiravas mek andre škola, sar has khatar ma sa šukar. Me 
man but bavinavas le dadeha. Jov mange sa, so džanelas, kerelas – pišťalki, pištoľa. 
Sa, ča kaj man te hel soha pes te bavinel. Rado leha keravas buťi. Te murinelas, po-
davas leske o cehli, te kerelas khera, podavas leske karfora u sa, so leske kampelas. 

Sa man sikhavelas te kerel. E čar te košinel, pre kovinca, le žvirinenca, savoro sa. 
Rado les dikhavas, kaj jov džalas, me pal leste. Varekana pre ma rakinelas, kaj les 
imar te mukhav, hoj našťi všadzik phirav leha. Me pal leste džavas the andre karč-
ma. E daj man pal leste bičhavelas, bo te odej zgeľa pes le gadženca, but pijelas u na 
avelas sig khere. Ňikas na šunelas, ča man, te has matoro. 
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O dad peske varekana kerelas mandar ajse pherasa. Jekhvar iľa e bari čhuri, geľa 
pre luka tel o stromos u keralas oda, hoj pes murdarďa. E daj pal ma sig kamukeri 
aviľa u zvičinďa: „Dikh, o dad pes demaďa la čuraha!“ A me, sar cikno čhavoro, pal 
leste sig prastavas u paťavas oleske. But rovavas. O dad te dikhelas, hoj imar but, 
ušťiľa u phenďa: „Tu bi pal ma rovehas, Mišku? Avka man rado dikhes!“ Me lošatar, 
hoj dživel, les obchudavas. Jov man čumidelas u phenelas: „Tu sal miro cikno, Mišku, 
me tut igen rado dikhav!“ Iľa man pro phike u bavinelas pes manca.

Jekh berš pen andre amaro gavoro zabešle varese manuša, so chudne kher andal 
o chulajipen. Kerenas andro kravinos. Tiž has Roma, aľe aver sam amen. Na denas 
khere duma romanes, aľe hutorinenas. O Štefan has Slovakos. Čačes te phenel, hoj 
džanelas lačhes romaňi duma. E Květa, leskeri romňi has romaňi. Has len trin čha-
vore. Jekhphureder o Štefankus, paľis duj čhajora, e Květka pal e daj u e Milka. Nabut 
olestar, so pen zabešle, somas ole čavorenca baro kamaratos. The amare ke lende 
phirenas, varekana pijenas, mulatinenas dži tosara.

Rado dikhavas ada dživipen andro gavoro. O gadže has adej igen lačhe u me mange 
phiravas ke lende sar khere. Varekana man the vareso lačho dine, varekana lenge 
the pomožinavas. Na avelas mange andro šero oda, hoj me som romano čhavoro.

Andre škola me mek na phiravas, aľe vaš o duj čhon imar šaj geľom andre perši 
trjeda. Saľig man the daravas, aľe buter somas oleske barikano, hoj the me man 
sikhľuvava te irinel, te genel u sa oda, so džanenas mire phureder phrala. Imar man-
dar na asana, imar the me avava školakos, sar phenelas mro dad. Ča has mange saľig 
pharo oda, hoj imar na avava ajci mire žvirinenca.

Has sombat u ke amende aviľa o ujcus o Vasil, e bibi th’o Štefan la romňaha. 
O dad pre aver ďives sig tosara murdarďa le Štefanoha le baľičes u tavelas pes, 
kerenas tlačenky, sa so khatar e zabijačka hin. „Ke oleste kampel saľig te popijel,“ 
phenďa o dad. O manuša pijenas, bavinenas pes, asanas the saľig khelenas. And-
roda pal ma aviľa miro dad, imar saľig matoro, kaj pre ma sig te uravav loľi cholov 
th’o tričkos, bo majinel te avel e televiza te krucinel oda, sar me the miro bakroro 
Feris prastaha prekidkeribena. Oda čačipen, miro bakroro pal ma prastalas všad-
zik, kaj ča džavas. 

E televiza aviľa kija amande! Me somas igen rado, bo mange sako phenelas, hoj but 
gadže imar šunde pal ma the pal miro Feris. U ko khelela avri, chudela medaila. Sig 
man preurďom, geľom pal o Feris u imar užarahas pro startos pro drom anglal ama-
ro kher. O dad la daha, o bačis, savore has paš o kher avri u dikhenas pre amende, 
pre ola prekidkeribena.

„Dado, u kaj e televiza?“ phučľom lestar.
„Joj hiňi garuďi. Ma dara, sig prasta, kaj te kheles avri!“ phenďa o dad.
Th’o susedi avile te dikhel, so pes avri kerel. „Dikhes, Mišku, th’o gadže avile pre tu 

te dikhel! Ta ma ker amenge ladž!“
Paľis ča šunďom: „Start!“ Me denašavas, sar ča džanavas u Feris pal mande. Imar 

bi man preprastalas, ta sig pridiňom. Odoj tele imar pro cilos užarelas o Štefan la 
fanaha. Somas peršo! Khelďom avri! Somas igen barikano. O Feris terďiľa paš mande 
u užarelas. „Me khelďom avri, Feri, som feder sar tu!“ 

Savore Roma, so paš amende has, savore asanas dži hojkinenas. Th’o gadže asanas. 
Paľis aviľa e susedka u phenďa mange: „Za to, žes vyhrál, zasloužíš medaili!“ U diňa 
man ajsi bari čokoladovo medaila. Me somas barikano, ča ňikhaj na dikhľom ole ka-
meri. Imar mange has savoro jekh, has man medaila.
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Pre aver čhon man o dad bičhaďa ke Raisovo, ke odi babka, ča avka kamukeri pal 
o thud le baľičeske. Sar aviľom khere, imar has miro kamaratos bakroro Feris mur-
dardo. Igen rovavas u na davas aňi duma le dadeha. Savoro pregeľa, the dukh, th’o 
ďivesa th’o čhona denašenas u anglal mande has oda ďives, kana somas te džal per-
širaz andre škola. Andre škola man ľigenďa miro phureder phral o Dušan. Jov imar 
phirelas andre pandžto trjeda u so duj džene phirahas andre zakladno škola. Ola 
aver phirenas andre zvlaštno škola.

Oda miri trjeda, 1. B. Phundraďom o vudar u dikhľom pherdo rakloren. Imar beše-
nas andro lavki. Sig pal ma aviľa e sikhľarďi. „Ty jsi ten Michálek! Už na tebe čekáme. 
Sedni si tam k té dívence do druhé lavice, k Monice, odlož si tašku a za chvíli se dozvíš, 
co budeme dneska dělat.“ Paľikerďom lake u geľom mange te bešel andre lavka. Miri 
sikhľarďi has uči gadži bare šargone balenca u šukar pachinelas. Na delas pes, hoj bi 
helas džungaľi. 

Iľom mange e taška pal o dumo tele u figinďom la pre lavica. Dikhľom pre odi rakľori. 
Has la šukar bare bala, tiž ajse sar šargone the šukar lole renťici pre la has.„Ahoj, já 
jsem Míša,“ phenďom lake. Joj pre ma dikhľa, saľig pes odcirdňa. „Fuj!“ zvičinďa. Dikha-
vas khatar peste, pocirdavas le nakheha. „Já tady nic necítím, ty jo?“ odphenďom lake. 
Čudaľinavas man, so lake khandel. Sem me na khandav! O amare mange cinde sa neve 
rentici, ta sar šaj khandav, diliňi! Feder hela, te laha na dava duma.

E sikhľarďi amenge sa phenďa, so u sar keraha andre škola. Paľis amenge majinďam 
te phenel sako amaro nav, kaj amen savore te prindžaras. Te aviľa miro časos, uš-
ťiľom upre u visarďom man kija lende: „Já jsem Michal. Bydlím v Radkyni. Je mi sedm 
roků a moc se těším, že se tady něco naučím. To mi říkal můj táta.“ Savore mandar 
asanas, na džanavas soske. Sem ňič ajso na phenďom, kaj te asan. E sikhľarďi pre 
lende zvičinďa. „Tak copak to je, děti, to se sluší takhle se chovat? Michálek je tu první 
den jako vy a jistě se těší na školu jako každý z vás!“ 

Jekhvareste ušťiľa jekh rakloro, o Martin, u phenel: „Ale on je Cikán! Já se s ním 
bavit nebudu, nechci dostat blechy. A táta říkal, že kradou.“ 

Somas sar primardo andre odi lavka. Sa, so mange duminavas pal e škola, man 
pregeľa u kamelas pes mange te denašel, te džal sig khere. Ča e sikhľarďi pal ma 
aviľa, chudňa man vastestar u phenďa: „Michálek takový jistě není, jeho rodiče pracují 
a znám jeho brášku, který chodí sem k nám do školy a nejsou s ním žádné problémy. 
Takže, děti, už tady slovo Cikán nechci slyšet, jinak to budu muset říct vašim rodičům.“

Imar duminďom, hoj hela savoro lačho, te ušťiľa odi Monika, so bešelas manca an-
dre lavka u phenel: „Paní učitelko, já s ním sedět nechci, ony by si pak se mnou ostatní 
děti nehrály. Proč zrovna já musím sedět s Cikánem?“

Ada has čačipen. Calo ďives laha ňiko le raklorendar na denas duma u phenenas 
lake: „Fuj, ty smrdíš, nešahej na nás!“

Ada mištes džanenas sa sikhľarďa. Sar me phiravas buter andre škola, te varesavo 
čhavoro kerelas nalačhipena, thoďa ajse čhavores paš ma te bešel andre paluňi lavka, 
kaj bešavas korkoro. O sikhľarďa džanenas, hoj ada trestos hin goreder, sar te chude-
nas poznamka. Aľe na sa sikhľarďa oda kerenas.

Na džanav, sar tumenge te phenel oda, so andre ma has. Ňigda sar cikno andre miro 
gav ada le gadžendar na šunďom, aňi oda lav Cikán. Somas igen rado, sar pal ma aviľa 
o Dušan. Sa mandar phučelas pal o drom, aľe na kamavas leske te phenel. Ladžavas 
man, hoj peršo ďives andre škola u imar man avka odsuzinde. Keravas avka, sar ňič. 
„Sa has lačhes,“ phenďom le Dušanoske. Aľe duminavas mange peskero.

O dad raťi aviľa khere. Me mange sa sthoďom andre taška, so has man aver ďives an-
dre škola. „Ta sar, Mišku, sar has andre škola?“ phučelas o dad. Na kamavas leske ňič te 
phenel, aňi la dake, aľe o apsa mange andal o jakha korkore avile avri. Sar o dad dikhľa, 
iľa man ke peste pro khoča. „Ta s’oda, Mišku, vaker, so tuke kerde andre odi škola?“
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„Ňič, dado.“
„Rakinenas tuke o raklore, so? U so oja sikhľarďi, ňič lenge na phenďa?!“
„Phenďa, dado. Phenďa, hoj našťi avka te vakerel u te haňinel varekas, pal kaste 

ňič na džanen. Aľe paľis geľa het u jon mange rakinenas. Jekhe raklores, ole Martin, 
marďom. Aviľa e sikhľarďi u thoďa pre ma paťiv, hoj sar mange oda duminav, hoj adej 
na som maškar peskere.“

O dad but choľisaľiľa. „Me tajsa džava tuha andre odi škola u dikheha, so me lenge 
odej phenava!“

Me sar ciknoro chudňom te rovel. Na kamavas oda, kaj miro peršo ďives andre 
škola te avel ajso džung. O dad dikhelas pre ma, hoj mange phujes. „Av, mro čho, tho-
vava tut te pašľol. Vakerava tuke šukar paramisi.“ Pašľiľam amende so duj džene pre 
miro haďocis, o dad man jekhe vasteha obchudňa, u aver vasteha mange pipinelas 
andro bala. „Šun, mro čho, vakerava tuke šukar paramisi pal jekh romano čhavoro, 
so lestar sako ča asalas.“

Čirla, but berš anglal, dživenas andre jekh gav tel o plajis čore Roma. O dad kere-
las andro veša mek avre romenca th’o gadženca, podkerelas bare stromi. E romňi 
kerelas pro zamkos paš o gurumňa, graja u aver žvirini, so has le kraľiskere. Lačho 
kraľis has. O manuša les rado dikhenas u la kraľovňa tiž. Najekhvar aviľa tele maškar 
o manuša, so odej kerenas. Vakerelas lenca, asalas, šunelas le manušengere trapišagi, 
the te šaj vareso te kerel vaš o manuša, ta pomožinelas.

Perdal lengoro lačhipen dine aľe Romen buťi. Bešenas tele tel o zamkos andro ajso 
phuro kheroro. O Imri peske saľig prikerďa. Na has lenge odej phujes. Pašal lende has 
but ajse phure kherora khatar o paňori. O gadže vakerenas, hoj andre jekh berš aviľa 
igen baro paňi. Savore khera oda paňi zaiľa u le gadženge, so odej bešenas, ňič na 
ačhiľa. Phenelas pes, hoj the varese manuša odej mule. Vašoda odej ňiko le gadžen-
dar na kamelas imar te bešel. Aľe o Roma odej dživenas.

O Imri has lačho robotňikos. Kerelas phari buťi, aľe has terno the zoralo. E Maľu-
ta igen šukar čhaj, so le Imriha imar has solacharďi u has len duj čhavore. O phure-
der čhavoro, o Šaňi, so anglal bala leske has šargi u ňiko na džanelas soske. Vašoda 
vičinenas pre leste Šargo. Imar leske ochto berš. Jekhe ďiveseste angle oda berš 
les o dad iľa peha andro veš, kaj te na avel korkoro khere, bo e terneder čhajori e 
Maruška geľa la daha pro zamkos. Te o Roma podčhingerenas jekh baro stromos, 
o Šargo prastavkerlas pal o veš u na šunďa le dades te vičinel. Nabut pr’oda o stro-
mos peľa u zachudňa le Šargeskeri čang. Ole časostar o čhavoro has lang. Aver 
romane čhavore lestar vašoda asanas u vičinenas pre leste chočso. E gadžengere 
čhavore les marenas, ispidenas andre leste u haňinenas les, hoj hino dilino. Ňiko 
pes leha na bavinelas. Všadzik peske phirelas korkoro, varekana le dadeha či la 
pheňoraha.

Varesave berš pregele u o Šargo imar has baro čhavo. Choc has lang, pomožinelas 
khere, sar ča džanelas. O dad the daj les rado dikhenas, aľe čhavore les maškar pes-
te ňigda na ile. Varekana has ďivesa, hoj peske o Šargo phenelas, kaj hela feder, te 
chuťela pal e skala tele, kaj te imar na mušinel te šunel, sar lestar sako ča asal.

Aľe baro phuj pre lende mek užarelas. Vareso žaľostno ačhiľa. Jekhvar e daj th’o 
čhave užarenas le chabeneha pro dad. Imar has kijaraťi u o dad mek na aviľa andal e 
buťi. „Kaj hino?!“ phenelas peske e Maľuta. Imar kamelas le Šarges te bičhavel andro 
veš pal o dad, te dikhen, sar ke lende aven o Roma le vešeskereha u pal lende o graja 
le verdaneha. E daj daranďiľa! „Vašeho manžela zavalil strom. Je nám líto, ale už se 
nedalo nic dělat,“ phenďa o vešeskero. „Tady máte nějaké peníze jako odškodnění od 
krále, byl to dobrý dřevorubec.“
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„Ta džanes sar oda hin, Mišku,“ phenďa mange o dad, „čirla te varekas na has dad, 
has pharo dživipen. Šun durerder!“

Sa ačhiľa pre daj. E čhaj lake pomožinelas, aľe le Šarges ňiko andre buťi na kamelas 
te lel. Ada leske has igen pharo, jekh ďives phenďa peske, hoj imar la dake na ačho-
la pre meň u džala peske het. Savoro leske has andro šero, o dad, čori daj, so has 
zmarďi la buťatar. Sa leske avelas andro šero. „Ňič mange na kampel, ča te chuťel 
pal odi skala u merel,“ duminďa peske. Iľa peske ča vareso pre peste u diňa pes pro 
drom andro veša. Imar has saľigori cma, te dogeľa ke odi skala. Terďiľa pro agor the 
rovelas: „Prebačin, dado, the tu mri dajori! Tu, Maruško, pre mande tiž ma ruš, hoj 
tut adej mukhav korkora!“ Imar kamelas te chuťel, te jekhvareste les zaiľa bari žara. 
Ajsi zoraľi has, maj latar o Šargo na peľa pre phuv. „S’oda?!“ čudaľinelas pes. „Copak 
jsi to chtěl udělat, chlapče?! Život ti už není milý?“

„Kdo to na mě mluví?“ odphenďa o Šargo, bo ňič khatar peste na dikhelas. Phuterďa 
peske fest o jakha, phundraďa len u anglal peste dikhľa phure manušeš. Parne balen-
gero u o bajusi bare tiž cala parne. Pro šero leske has varesavi pre jepaš čhingerďi 
kalapa, phuro, chevalo gerekos, hoj cholov aňi na dičholas. Bokanči les na has, ča 
o pindre leske has zaphadle patavenca.

„Jsem lesní muž. Žiju tu v lesích už spoustu let a zrovna sháním pomocníka. Nechtěl 
bys namísto toho jít ke mně do služby?“

O Šargo rado, kaj leske andro drom aviľa ada vešengero manuš u phenel: „Ano, 
půjdu do služby, stejně nemám co ztratit.“

Avka pes ačhiľa, hoj o Šargo ke oda vešengero manuš služinelas buter sar šov 
berš. Na has leske odej phujes. Sa, so lestar oda manuš kamelas has, kaj ča te taťarel 
andre ajsi bari bov, te jov na has khere. „Musíš v peci topit, když tu nebudu. Nikdy ti 
nesmí vyhasnout. Jinak by se nám špatně vedlo, tebe by to stálo život!“ avka leske roz-
kazinďa oda manuš. Vaš odi buťi les o vešengero manuš sa sikhavelas – te irinel, te 
rachinel, te genel the andal o čercheňa, te džanel savore čarora u so savi čar džanel 
te sasťarel avri.

Jekhe ďiveseste aviľa o vešengero manuš khere. Dikhľa, hoj sa andro kher hin po-
kerdo u e jag andre bov labol. „Sedni si Šargo. Jsem s tebou velice spokojený, ale tvůj 
čas u mě je už u konce. Musíš odejít! Jít zpět mezi své lidi, kde tě bude teď více potřeba, 
než-li u mne,“ phenďa.

O Šargo aľe ňikhaj te džal na kamelas. „Nechci se vrátit, nechci, aby se mi zase 
posmívali za to, že kulhám. Styděl bych se i před matkou a sestrou, že jsem je opustil 
a nechal napospas.“

„Nic se neboj, synku,“ phenďa o manuš, „za ty roky, co jsi tu byl, ses naučil věcem, 
které mnoho lidí nezná nebo jim nerozumí. Umíš číst a psát, znáš každou bylinku, víš, 
která čemu pomáhá, když je člověk nemocný. Už nejsi ten neználek jako kdysi. Teď je 
z tebe moudrý člověk. A za to, že jsi u mě odvedl dobrou práci, ti pomohu s tou nohou,“ 
u iľa ajso cikno caklocis le paňeha. „Na, Šani, vypij to až do dna, a tvá noha se navždy 
uzdraví.“ O Šargo le manušes šunďa, piľa avri oda paňi u maj pr’oda zasuťa. Sovelas 
dži tosara. 

Te ušťiľa, sig pes zbatorinďa. Dikhel, hoj hino pale pr’oda than paš odi skala. Sa 
leske aviľa pre goďi! Ušťiľa u asanďa: „Děkuji ti, dědečku! Nikdy na tebe nezapomenu!“ 
u thoďa pes pro drom khere. E rovľi leske imar na kampelas, leskeri čang has sasťi. 
Has vaš ada igen barikano, calo drom prastalas, hoj imar nane lang. „Paľikerav tuke, 
vešengero papu, paľikerav!“ vičinelas o Šargo la lošatar.

O khamoro šukar taťarelas, khatar leske o čirikle giľavenas u o Šargo has bachtalo.
„Sar avava khere, imar la da the la pheňa na mukhava ňič te kerel. Me man lendar 
starinava. Sa lenge dava pale vašoda, hoj len mukhľom korkore.“
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Khere has pre leste savore barikane. E daj the pheň bachťaha rovenas, sar dikhle, 
savo pes le Šargestar ačhiľa šukar čhavo – zoralo the sikhado. E daj imar has saľig 
nasvaľi ola buťatar u la Maruškatar pes igen šukar čhaj ačhiľa, na has čhavo, so bi la 
na kamelas.

Th’o aver Roma avile te dikhel pro Šargo, savo hino čhavo. The sako pes čudaľine-
nas, savo hino goďaver u šukar. Ole čhavore, so lestar asanas, imar has tiž murša, aľe 
na ajse sar o Šargo. Imar peske ňiko šoha na tromalas lestar te asal.

Pal varesavo časos pes savore Roma th’o gadže došunde, hoj o Šargo džanel the te 
sasťarel avri o dukha. Maj pr’oda les imar vičinenas ke peste khere u poťinenas leske 
šukar love vaš leskoro sasťariben. O kraľis the kraľovňa pal leste tiž šunde. 

Perdal oda jekhe ďiveseste les vičinde ke peste pro zamkos pro dilos. O Šargo na 
džanelas, hoj le kraľis la kraľovňaha has čhajori, princezna. Igen žuži čhaj. Bare šarga 
bala dži ko pasos, belava jakha sar ňebocis. Vičinenas pre la e Viola. Soča la dikhľa, 
zapačinďa pes leske. The joj pre leste počoral dikhelas.

O Šargo le kraľiske vakerelas sa, so džanelas – pal o čercheňa, pal o čara, pal o žvi-
rini, so dživen andre aver phuva u kraľis pes leskara dumatar našťi odcirdelas.

„Jsi velice moudrý mladík, Šaňi, rád tě tu na zámku uvidím častěji,“ phenďa o kraľis.
Sa has lačho. Vaš paru čhon o Šargo zakerelas ajci lovore, hoj penge cinde peskero 

baro kher. Odej peske kerďa jekh than perdal ola manuša, so has nasvale. Vaš o duj 
berš imar les džanenas the andre aver phuva. O kraľis vaš oda, hoj leske kerelas 
lačho nav, diňa le Šargoske čirlatuno sanatorium. Imar but berš odej ňiko na phire-
las. Sa has džungalo u ňič odej na has. Sa penge kerde žužo. Maj pal jekh čhon imar 
odej phirenas nasvale manuša. Has len ajsi cikňi špitaľica. Kerelas odej the leskeri 
pheň e Maruška, bo o Šargo la bičhaďa tiž pre škola. 

E Viola, te has jekh šukar khameskero ďives, geľa avri pes te predžal. Kamelas 
te džal te dikhel ko ribňikos. Na has laha ňiko, ča lakeri kamaratka Maruška, le 
Šargoskeri pheň. Has imar zmarde tele u e princezna peske bešľa pre ajso tato bar. 
Te maj androda la o sap fest danderďa andro pindro. Imar pes sako daralas, hoj na 
predživela. Has paš la varesave doktora, aľe ňiko na džanelas, sar la te sasťarel avri. 
Paľis e kraľovňa bičhaďa pal o Šargo. „Džanav, sar lake te pomožinel,“ phenďa o Šargo 
u sasťarďa la avri. 

Ole časostar les o kraľis peskera romňaha ľikerenas sar peskero. Na ľikerelas but 
u e Viola leske diňa peskero jilo.

„Dikhes, Mišku, avka has u hin. Ole čhavorestar, so lestar sako asalas u phenenas 
pal leste, hoj hino dilino, akana hin doktoris. Iľa peske la princezna romňake. Leskeri 
dajori imar na mušinel ňič te kerel u e Maruška peske tiž arakhľa le doktoris, so ke-
relas le Šargoha andre špitaľica. The tu šaj ada dokazines, Mišku! Te tut na mukheha 
u na phagereha tut olestar, hoj tuke vareko phenel, hoj sal Cikán či vareso aver. Te 
mištes sikhľoha, aveha goďaver. Te aveha goďaver, sako pre tu dikhela, sar te avehas 
raj. Paľis tuke mištes dživeha u pametineha tuke pre adi paramisi.“

Avka sar mro dadoro phenďa, mi del leske the la dajorake o Del loki phuv, avka sa 
has. Andre škola phiravas. Sikhľuvavas, but sikhľuvavas. O raklore mange rakinenas. 
Me mange aľe duminavas ča pal odi paramisi. Pal paru berš imar samas bareder 
čhavore u tiž goďaveder. Ola gadžikane raklore dikhenas, hoj som Rom, aľe tiž di-
khenas, kaj phirav lačhes andre škola u dikhenas, kaj man has lačhe znamki. Imar 
mange na phenenas Cikán, aľe jon korkore pal ma phirenas, kaj me len te sikhavav 
matematika, rušťina the aver veci. Sar bareder čhavoro sikhľiľom avri murariske 
u pal e revolucija mange dokerďom maturita. Soske ča pal e revolucija? Mro dadoro 
na kamelas te podpisinel papiri, kaj te avel paš o komunisti. Vašoda man na mukhle 
te kerel odi škola.
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O berša džanas u ola raklore, so mange rakinenas, hine akana mire jekhfeder ka-
marata. Nane lokes le romeske te phirel andre škola. O Rom mušinel te avel duvar 
feder sar o gadžo, kaj les te dičhol.

Akana imar som phureder u mištes džanav, hoj te o manuš vareso kamel te do-
kazinel, našťi thovel o šero tele. Mušinel oda šero te hazdel u te prezorarel savore 
nalačhipena. Pro agor hela jov, so khelala avri peskero feder dživipen pre adi luma.

But berš oleske hin, aľe pre mri dajori th’o dadoro, so mange vakerelas adi parami-
si, šoha na bisterava. Adi paramisi me akana vakerav mire čhavorenge u savorenge, 
so pen daran te phirel andre škola, vašoda hoj lenge odej rakinena, kaj hine Cikáni. 
Jekhvar amen o Roma avaha savore sikhade avri u imar na hela oda manuš, so amen-
ga rakinela. O Del tumenca savorenca, Romale!
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