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aby mi pomáhali. Zima mi bolo, oziabalo
ma.
Často ma posielali do Dražkoviec po poživeň, lebo brat mal len tristo zlatých platu
na celý rok. Živili nás švagrinej rodičia Lehotskovci. Rada som ta chodievala na noc, zavčas rána ma zobudili a už na mňa čakal plný batoh. Veru som sa ho nanosila, nohy
som si mohla zodrať, však ma aj bolievali.
Ale tam som sa najedla, koľko som len chcela. Stará mama bola dobrá a dávala mi samé
dobré veci. A bola tam Emka, mladšia sestra
mojej švagrinej Niny. To bola moja dobrá
priateľka, batoh mi vždy pomohla odniesť
ďaleko za Dražkovce. Keď prišla do Bystričky, hneď sa dala so mnou do práce. Ale švagriná jej bránila, odvolala ju do izby a ja som
musela ostať v kuchyni pri robote. Švagriná
si myslela, že musí byť prísna, aby ma lepšie
vychovala, a Emka že sa musí učiť. Nemala
sama ešte deti, preto deťom nerozumela.
Bola zima a blížili sa Vianoce. V škole sa
piekli oblátky. Veľké dievčatá pomáhali piecť,
ja som obstrihávala. Jedna sa mi zlomila, a ja
zo strachu, aby to nezbadali, chytro som ju
chcela zjesť. Brat vošiel dnu, práve keď som
ju mala v ústach, a potrestal ma. Rozplakala
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som sa, lebo som sa hanbila pred tými veľkými dievčatami. Oblátky potom chlapci rozniesli po všetkých evanjelických rodinách.
Na sviatky išli naši do Dražkoviec a ja som
ostala v škole sama opatrovať hydinu a Kalinu, a hlavne zvoniť na poludnie i večer. Koláčov „bialošov“ som mala dosť a jedno dievča
so mnou spávalo. Bola som rada. Všetko som
opatrila a vôbec som sa nebála. Otec toho
dievčaťa chodil do Ruska ako šafraník a zaujímavo nám rozprával, čo tam skúsil. Vraj
niekedy i celý deň putoval, a na dedinu nenatrafil. Ba i vlci ho raz naháňali.
Raz naši tiež odišli do Dražkoviec a ostali
tam aj na noc. Bola som vtedy už druhý rok
v Bystričke. Pamätám sa, že bolo teplo. Mala som spať sama a akosi som sa bála. Pred
školou bola hasičská strážnica. Pozerala som
von, či je v strážnici hasič, aby mi bolo veselšie. A naraz vidím veľkú žiaru vzplanúť
v druhom dome povyše školy. Otvorila som
oblok a kričala som na hasiča, že horí. Ale on
spal. Začala som zvoniť na poplach, hasič sa
zobudil, zatrúbil, ja som zvonila a ľudia sa
zbiehali ku gazdovstvu, kde vypukol veľký
oheň. Paholok prišiel z krčmy a s cigaretou
šiel spať na šopu. Však tam aj zhorel v sene.
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Veľa oviec zahynulo, kravy i kone. Bolo to
hrozné!
Martinskí hasiči ochránili mnoho, i školu.
Brat s nimi dobehol k ohňu. Už som mala
všetko poviazané v batohoch, ale dvere som
nikomu neotvorila, aby ľudia, čo sa zbehli dívať na oheň, nič neukradli. Brat ma bozkal
a povedal mi, že som statočná. V dedine sa
vedelo, že „Pavla zo školy“ prvá na oheň upozornila. Už nikdy viac som sama v noci
v škole neostala.
Najkrajšie spomienky mám na koniec školského roku. Zase bol „ekzáment“. Zišli sa rodičia žiakov, škôldozorca, i pán farár Horvát
z Martina prišiel. Mňa mnoho ráz vyvolali
a na všetko som vedela odpovedať. Bola som
celá natešená.
Zavše som chodievala i do Martina k bratovi Jožkovi, keď ma z Bystričky poslali niečo
vybaviť. Chodievala som ta rada. Jožko bol
už ženatý a chcel si otvoriť obchod s knižkami. Švagriná Anička šila a bola krajčírka
chýrna v celom Turci. Mojej mame poslala
raz krásne čierne vlnené šaty. Však sa mama
celej dedine nimi chválila. Švagriná ma vždy
dobre nakŕmila. Bola prísna, ale i na seba.
Prikazovala mi, že musím poslúchať, aby
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