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o tú trochu peňazí, ale o to, čo to pre nás v tej chvíli morálne 
znamenalo, aká to bola podpora, najmä tie listy a tie protesty.

Ako ste existovali po návrate tvojho muža z väzenia ?

Obdobie po Lacovom príchode z väzenia je pre mňa kompakt-
ným obdobím, ktoré plynule nadviazalo na tie naše tvrdšie 
životné podmienky po roku 1970. V podstate sme boli vytlačení 
na okraj spoločnosti, vyhostení z nášho pôvodného pracovné-
ho, a tým aj životného prostredia, aj keď sme to tak nepociťova-
li, pretože sme mali svoj okruh blízkych ľudí. Tí boli poväčšine 
v rovnakej situácii. Zároveň sa to všetko vyostrilo, lebo po Laco-
vom návrate z väzenia sa s nami mnohí ľudia báli stretávať, 
bolo ich ešte viac ako predtým. Iní zas nabrali dych a prišli za 
Lacom, napríklad – to musím povedať – taký Břetislav Truhlář, 
literárny kritik, ktorý sa ináč pevne držal novej línie.

Mysleli sme si, že sa ten tlak bezpečnosti na nás a na našich 
priateľov trochu uvoľní, ten tlak však pokračoval. Naďalej 
nás sledovali, predvolávali nás na vypočúvanie kvôli úplným 
nezmyslom. Laca žalovalo vydavateľstvo Obzor za nejaký hono-
rár, ktorý pred časom dostal podľa platnej zmluvy. A naťahoval 
sa aj s väzenskou správou, lebo od neho žiadali, aby zaplatil za 
pobyt v Ilave. Keďže bol počas toho pobytu chorý, nepracoval, 
musel im zaplatiť za „byt a stravu“. Poslali mu účet na riadne 
vysokú sumu a on sa odvolal s tým, že je dôchodca. Vtedy si 
vybavoval dôchodok, ktorý bol nakoniec veľmi nízky, lebo mu 
chýbal príjem z posledných pracovných rokov, ktorý sa zaráta-
val výhodnejšie, lenže on už bol na nútenej „neplatenej dovolen-
ke“. Horko-ťažko si vybavil, že tú Ilavu bude splácať mesačne. 
Komentoval to s čiernym humorom, keď chodil každý mesiac 
na poštu: splácať byt a stravu za rekreáciu v hoteli Ilava.

Chodili sme na našu chatu, navštevovali sme sa so Šimeč-
kovcami, stretávali sme sa s Prečanovcami aj s inými pražský-
mi priateľmi, ak sa dostali do Bratislavy. Niekoľkokrát prišiel 
z Kanady profesor Skilling, pravidelne sme sa dostávali k neja-
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kým samizdatom – hlavne cez Milana Šimečku, čítali sme Vacu-
líkove fejtóny, keď ich začal pravidelne sám písať a rozmnožovať 
spolu s fejtónmi iných autorov. Dostali sme sa, neviem, či v nem-
čine, alebo angličtine, k Solženicynovmu Súostroviu Gulag. Mali 
sme prísun takejto zaujímavej literatúry. A, prirodzene, chodili 
sme do divadla, nevynechávali sme žiadne z tých zaujímavejších 
predstavení a takisto sme chodili na výstavy. Ani do kina som 
neprestala chodiť, len som označovala za svoje privilégium, že si 
môžem vyberať a ísť len na to, čo ma zaujíma, že nemusím vidieť 
každý český a slovenský fi lm, ktorý sa nakrútil.

V lete sme sa vždy niekam vybrali na také dva týždne, obja-
vovali sme krásy Československa. V roku 1975 nám všetkým 
zobrali cestovné pasy, takže sme už nemohli cestovať ani do tej 
socialistickej cudziny. Navštevovali sme také miesta, kam sme sa 
dovtedy nikdy nedostali: boli sme v južných Čechách, v roman-
tickom Rožmberku, kam nás zlákali Pošovci, teda moja pria-
teľka a kolegyňa Katka, rodená Bárkányová a jej muž Honza, 
donedávna fi lmový dramaturg. So Šimečkovcami sme na Viano-
ce, vždy až na prvý sviatok, chodili každoročne do Liptovského 
Hrádku, do chatiek zvaných Borová sihoť, ležali tesne pri Váhu.

Vedeli sme, že nám stále kontrolujú poštu, občas bolo jasné, 
že niektorý list zo zahraničia už niekto otvoril. Takto poško-
dený sme niekedy v roku 1974 dostali z New Yorku list o tom, 
že teta Adela zomrela. Paul písal, že si zlomila nohu, lekári jej 
nedávali veľkú nádej, že by mohla znova chodiť po dome, po 
záhradke, a jej sa očividne od tej chvíle už nechcelo žiť, chrad-
la a slabla. Zomrela doma v tom peknom domčeku, kde som 
sa s ňou pred desiatimi rokmi rozlúčila. Rok predtým oslávila 
deväťdesiatku a na oslavu pozvali aj Kláru Maškovú z Austrá-
lie – poslali mi vtedy kopu fotografi í z tej veľkolepej slávnosti.

Listy a iné poštové zásielky boli pre nich zrejme dôkazovým 
materiálom ktovie proti čomu, však ?

Posielali sme priateľom a známym všelijaké novoročenky, kto-
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ré si Laco vyrábal doma na kolene – také nevinné fotomontáže. 
Laco miloval poľsko-francúzskeho karikaturistu Topora. Kúpili 
sme si v Poľskom kultúrnom stredisku knihu jeho karikatúr, 
bola tam aj karikatúra – variácia troch čínskych opíc, z kto-
rých si jedna zakrýva oči, druhá uši, tretia ústa, no na tom 
obrázku bol človek, ktorý si šiestimi rukami zakrýva súčasne 
oči, uši aj ústa. Laco si dal u nejakého známeho urobiť repro-
dukcie a posielali sme to ako novoročenku. Julka to poslala 
aj známemu v Amerike a zabudla pritom na otcovský príkaz 
nepísať na obálku odosielateľa.

Tak zase okamžite nastúpili eštébáci. Julka vtedy už praco-
vala ako sekretárka na Geologickom ústave SAV na Patrónke, 
tam po ňu prišli eštébáci a zobrali ju na vypočúvanie. Pýtali sa 
jej, čo to posielala za protištátnu kresbu. Julka im vysvetľova-
la, že je to kresba svetoznámeho poľského karikaturistu, že tú 
knižku sme kúpili v Bratislave v Poľskom kultúrnom stredisku. 
Na druhý deň sa dostavil eštébák k nám do bytu, od Laca si 
tú knižku vyžiadal a zobral nám ju. Laco potom vypisoval lis-
ty a žiadal, aby mu knižku vrátili, lebo si ju kúpil v Bratislave 
a potrebuje ju na študijné účely.

Pracovala si naďalej v Geologickom ústave Prírodovedeckej 

fakulty UK ?

Keď sa Laco vrátil z väzenia, pozvali sme Plškovcov na návšte-
vu. S Lacom si obidvaja od prvej chvíle dobre rozumeli, Edo svo-
jím zmyslom pre humor, blízkym Lacovmu, Vikta svojou veselou 
povahou, pozitívnym životným postojom. Edo Plško si Laca získal 
aj tým, že mu doniesol staré čísla slovenských aj maďarských kul-
túrnych časopisov, ktoré mal poodkladané po svojej mame. Laco 
už vtedy pripravoval svoje pamäti, koniec dvadsiatych a najmä 
tridsiate roky. Len čo ho pustili z väzenia, okamžite začal spiso-
vať „do šuplíka“ svoje zážitky z procesu a z väzenia, určite mu to 
psychicky veľmi pomohlo prekonať zvyšky depresie. Za necelý 
rok mal hotový rukopis Odpočúvaj v pokoji – Basa story.
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