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sa postará, aby bola svadba čím skôr. Napísal
svojmu bratovi do Viedne a za týždeň mal
Hugo v ruke domovský list. Aj od vojska do-
šla listina a všetky ostatné doklady, bolo ich
treba ešte preložiť do maďarčiny.

K e ď  b o l o  k o n e č n e  v š e t k o  h o t o v é , mali sme
sobáš. Bolo to 23. decembra 1909 na úrade
v deviatom okrese. Pán Turnovský bol mojím
svedkom, pani a obe deti moji svadobní hos-
tia. Hugovým svedkom bol muž jeho sestry.
Pani nás pozvala na obed do prvotriednej
reštaurácie. Po obede sme sa s plačom rozlú-
čili a ja som šla s Hugom do svojho nového
domova do Rímskych kúpeľov. Tam mala byť
prichystaná rodinná svadobná hostina. Šla
som smutná, namiesto bielych šiat som si
kúpila čierny kostým a bielu blúzku. Aj Hu-
go bol zamyslený. Len švagor nás rozveseľo-
val.

Doma varili, piekli, hostí navolali, no žiad-
neho z nich som nepoznala. Zaplatila som to
ja, dala som aj dvadsaťpäť kíl mäsa, čo som
dostala ako svadobný dar od nášho mäsiara
a môjho záchrancu. Ten sa prišiel na chvíľu
na svadbu podívať.
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Cítila som sa sama a bola som veľmi ne-
šťastná. Vyšla som von a tam som sa vyplaka-
la. Pri stole si žiaden ani nevšimol, že tam nie
som. Hugo ma potom prišiel hľadať. Poveda-
la som mu, že som si svoju svadbu predstavo-
vala inak. Sľuboval mi, že budem s ním šťast-
ná, že mi vynahradí, čo mi ublížil.

Anička sa ráno vrátila do Pešti, po nej som
poslala deťom výslužku. Pani Turnovská ma
týždeň pred svadbou zavolala do jedálne. Bo-
la tam rozložená výbava pre mňa. Pani pove-
dala:

„Pavla, toto je vám svadobný i vianočný
dar od nás. Zaslúžili ste si ho statočne.“

Bolo toho mnoho: po dvanásť kusov osob-
nej bielizne, obliečky na dve postele, plachty,
uteráky, obrusy obyčajné i tenké. Ďalej bol
v balíkoch dar od starej panej — krásny por-
celánový riad pre šesť osôb. Od jej druhej
dcéry, čo tak krásne spievala, čajový servis a
poháre. Bola som veľmi dojatá, až som sa
triasla. Poďakovala som sa úprimne, najala
som si voz a zaviezla všetko do svojho budú-
ceho domova. Od švagrinej Aničky z Martina
som dostala periny na jednu posteľ i obleče-
nie, na druhú som si kúpila ja a sama som si
tiež všeličo nadobudla do výbavy.
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Keď som to doviezla, Hugova matka len
rukami zalamovala, vraj načo toľko vecí. Bo-
la som rada, že ma nebude môcť ohovárať, že
som nahá prišla k nim, ako to majú také že-
ny v obyčaji. Spálňu som si kúpila, ostatné
náradie som si nadobudla neskôr.

J e d n é h o  d ň a  s o m  d o s t a l a  l i s t  o d  m ô j h o

o t c a a dosť peknú čiastku peňazí, že to na-
šetril na moju svadbu. Až po svadbe som mu
napísala, že som vydatá. Bol rád a volal nás
na leto do Kubína, lenže už som nemohla.

Brat Jožko mi písal, že ma príde navštíviť
švagriná Anička. Prišla na krčnú operáciu do
Pešti, sprevádzal ju známy lekár. Prišla k nám
aj so svojou neterou. Ostali u mňa na obed
a dobre sa cítili. Mala som poobede prácu
v kuchyni, matka ostala sama s hosťami. Keď
som sa do izby vrátila, už bolo po nálade. Na
kávu nechceli ostať, márne som prosila. Tuši-
la som, čo matka prezradila, a ktovie čo ešte
navravela. Išla som ich k vlaku odprevadiť,
tam ma vzala švagriná bokom a povedala mi:

„Pavla, keby som to bola vedela prv, nebola
by som k tebe prišla, mrzím sa za to veľmi
na teba.“
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