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P í s a v a l a  s o m  b r a t o m  i  m o j e j  p r i a t e ľ k e

E m u š k e , s ktorou som sa v Dražkovciach zo-
známila, keď som po prvý raz išla od rodičov
do sveta. Ona sa mi v listoch žalovala, že ju
chcú vydať, ale nie za toho, koho by chcela.
Mala lásku, hodného mladíka, ale nebol ze-
man a jej doma strašne bránili. Tajne si
s ním písala, lebo šiel do sveta, vzdelával sa,
v tom čase práve v Rusku. Brat ju chcel mať
z domu, našli jej ženícha, ale nie jej po vôli.

Pani Turnovská ma učila šetriť, vždy som
musela povedať, čo si chcem kúpiť. Ostatné
z platu mi uložila na knižku. Neskôr sa mi
to zišlo. Mala som tridsať korún na mesiac.
Na šaty som si musela dávať veľký pozor, aby
som bola vždy pekne oblečená. Musela som
nosiť len čierne šaty a biele batistové zásterky
a celý deň šnurovačku. Veru, v tom sa dosť
ťažko pracovalo. Od pánov som dostávala
cenné dary, najmä na Vianoce: zlaté hodinky,
retiazku, prsteň i elegantnú kožušinu boa, to
sa vtedy nosilo.

Doma sa nepralo, na to sme nestačili. Jed-
na pani nám svedomito všetko právala a čis-
tú, vyžehlenú bielizeň donášala do domu.
Raz prišla s ňou jej dcéra v mojom veku, asi
dvadsaťročná. Volala ma, aby som s nimi šla
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na bál. Pani ma rada pustila, aby som tiež
niečo užila. Ale nevedela som tancovať, nikdy
som do tanečnej školy nechodila. Bála som
sa pustiť do tanca, hoci ma tanečníci nahová-
rali i presedeli vedľa mňa niekoľko tancov.
Nebola to pre mňa zábava, len čo som nadar-
mo peniaze strovila.

Hostí sme i v Pešti mávali často. Každý
štvrtok býval čaj o piatej a pretiahol sa i do
polnoci. Podali sme studenú večeru, páni
hrali karty, dámy s nimi. Chodieval k nám
i jeden veľký židovský boháč, Michal Maut-
ner s paňou, fabrikant na kože. V sporiteľni
u pána mal mnoho peňazí, tak museli byť
k nemu pozorní. Ale keď odišiel, bolo smie-
chu i nadávok na neho dosť. Ako sa pani
Mautnerová neprirodzene správa, všetko
podľa predpisu, každé druhé slovo v cudzej
reči, len aby bola „nóbl“. 

Raz Mautnerovci pozvali na návštevu našu
paniu a poslali pre ňu luxusné auto. Naši ne-
mali žiadne. Pani šla nahnevaná, že sa bude
musieť pretvarovať. Mala to vlastne byť pre-
hliadka Mautnerových nádhernej vily. Mali
tam všelijakých nevídaných vecí, takže to pa-
niu bavilo. Ale keď došlo na špajzu, už sa len
ťažko opanovala. Vraj ani prvotriedne delika-
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