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na ňu myslela, potom, keď som sa vrátila do
Brezna, nikdy si sa s ňou už nestretla, pýtam
sa, nedozvedela si sa, čo sa s ňou stalo neskôr, nenapísala si jej? Keby aj, povie, kde by
som bola zobrala peniaze na známky, myslievala som na ňu veľmi často, najmä v tých prvých časoch po návrate, potom dodá, pravdaže som jej písala, niekoľkokrát, ibaže...
Niekedy sa rozhovorila aj o Novákovcoch,
bývali v tom istom dome, aj s ich dcérami sa
hrávala, ale nechodievala k nim rada, otec
dievčat mal sklerózu multiplex, žena s ním
nemala veľa trpezlivosti, priviedla si domov
druha, všetci žili v jednom byte, chorý muž
na primitívnom kresielku s kolieskami a neskôr, keď mu už ochrnuli ruky, ležiaci na úzkej posteli v rohu kuchyne, žena so svojím
novým mužom a dve dievčatá... U Novákovcov sa často strhávala zvada, nerada som
k nim chodievala, hovorí hlas na kazete, tichý, zachrípnutý, keď sa to tak vezme, aj Erži, aj Novákovie dievčatá boli na tom horšie
ako ja, myslím dovtedy, kým nám žila mama,
kým sme boli všetci spolu.
Ešte na jednu rodinu zvykla často spomínať, na Brečkovcov, ktorí prišli do Miškolca
zároveň s jej rodičmi. Ujko mal ohromne ši— 87 —
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kovné ruky, po večeroch alebo aj cez deň, keď
bol po nočnej, vyrezával z dreva, prekrásne
veci to boli, povie mama ešte aj teraz s obdivom v hlase: figúrky oviec, psov alebo aj pastierov, vystružlikal celý salaš s košiarom, so
všetkým, čo k nemu patrí, figúrky boli ako
živé. Na Vianoce mávali Brečkovci v izbe rozložený betlehem, každý rok k nemu pribudla
jedna figúrka, na ten betlehem sa chodievali
pozerať deti z celého domu, bol prekrásny,
už ani nemali kam dávať figúrky, celú izbu
mali nimi zapratanú, pýtala som si od ujka
jednu, chcela som, aby sme aj my mali doma
aspoň niečo z betlehema, ale nedal mi, povedal, že tie ich patria k sebe, a keď som prosila, či by mi nevystružlikal bábiku, vyhováral
sa, že práve nemá také drevo, plakala som, že
moja handrová bába sa mi rozpadáva, raz mi
aj sľúbil, po maminej smrti, ale potom si rozmyslel alebo zabudol, vtedy mi to už aj tak
bolo jedno, dodáva, čoskoro som odišla
z Miškolca.
V jej spomienkach sa vynára veľa mien, slovenských, maďarských, českých, mená ľudí,
ktorí kedysi žili v jednej štvrti, mali podobné
problémy aj osudy, raz sa jej opýtam, či by
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