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Zuzana Muchová

TENKRÁT PŘED LETY
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ÚVOD

Bylo, nebylo... dvacáté století. Hektické, převratné, přínosné
i zničující. Událo se v něm mnoho nevídaných změn, pokrok šel
rychle kupředu a přinesl spoustu věcí dobrých i zlých. A každá lidská
bytost je prožívala po svém.
Co člověk, to osud.
Bylo dvacáté století, lidé se rodili a umírali, zcela stejně jako
vždycky a od nepaměti. Koloběh života a pevný řád. Tisíce osudů
podobných a přesto jiných.
Avšak v každičkém tom človíčkovství se, co svět světem stojí,
prolíná jedna potřeba. Potřeba lásky. Možná u jednoho víc, u jiného,
míň, ale tak už to na světě chodí. Ne každý potřebuje stejný cit, někdo
jej hledá, jiný se mu vyhýbá a další třeba zapírá.
Co člověk, to originál.
V tom dvacátém století, na konci jeho první třetiny, přišel jeden
takový originál na svět.
Můj tatínek. Vyrůstal na Moravě a vůbec netušil, že se pro něj
narodila na vzdáleném Slovensku holčička. To nevyzpytatelný osud
je svedl dohromady a věru pořádně zamíchal kartami jejich života.
Pojďme se podívat, jak se mu to podařilo.
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Rodiče a sourozenci mojí maminky., kdy ještě nebyla na světě.
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MATILDA

Moje maminka Matilda (není to chyba, je tam skutečně měkké „i“)
svého tatínka nepoznala. Vyrůstala s ostatními sourozenci v krásném
prostředí Nízkých Tater ve vísce Dolná Lehota.

Dolná Lehota
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Babička Zuzana měla těžký život. Porodila deset dětí, tři umřely
záhy jako batolátka. Ovdověla, když byla Matilka ještě v peřince.
Zuzana se s tím nemohla dlouho smířit. Chodila se každý den
vyplakat s nejmladší dceruškou v náručí na hřbitov k hrobu manžela
Martina, kterému tak nečekaně vypovědělo srdíčko službu, když měl
kolem padesátky.
Čas však běžel dál a musela myslet na živé. Ač byl zármutek
sebevětší, měla na starosti své potomky, a tak se snažila, jak mohla
vychovávat sedm dětí za těžkých podmínek sama.

V malém,

skromném domečku, v jednom jediném pokojíku. Ten druhý
obývala zlá sousedka, která Zuzaně s rodinou dělala naschvály a
přitěžovala, kde mohla.
Prožili takto všichni pospolu druhou světovou válku, při které
babiččin syn Jan přišel o život, když před Němci kryl ústup partyzánů.
Tak zůstalo z desíti dětí šest sourozenců: čtyři bratři - Vojtěch, Josef,
Štefan a Pavel a dvě sestry - Milka a Matilda.
Nutno však přiznat, že byť byla sousedka jakákoliv, nevyzradila
Němcům úkryt Vojtěcha, který byl jako příslušník „Slovenského
štátu“ nucen narukovat do armády, ze které později zběhl. Do konce
války ho ukrývali ve velkém komíně mezi uzeným masem.
Situace byla o to horší, že obyvatelé domku byli ještě ke všemu
nuceni ubytovávat u sebe příslušníky německé armády. Takže
v malém domku cizí, nepřátelští vojáci, v komíně ukrytý syn - zběh a
venku další syn - partyzán. Neustálý strach a tíseň z prozrazení,
z přítomnosti vojáků...
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Vystřídalo se jich u nich hodně, jednou prý byli mezi nimi i dva
Turkmeni. Maminka často vzpomínala, jak se chovali, někdy byli zlí,
někdy hodní...
Stalo se, že se jeden rozplakal při pohledu na děti Matilčiny sestry
Milky, že má doma taky takovou malinkou dcerušku a kdoví, jestli ji
někdy v životě ještě spatří.
Občas ji vojáci poslali pro mléko, a většinou při tom zuřila
nablízku nějaká přestřelka. Matilka šla vždy s obrovským strachem.
Později vzpomínala, jak se jí polovina mléka z plechové konvičky
vylila do botky, když se snažila uhnout před střelami, které jí hvízdaly
kolem hlavy... jak kolem ní bouchaly granáty... jak se měla strach
vrátit, co jí vojáci řeknou, že skoro celé mléko vylila...
Zážitky z té doby zanechaly v mamince celoživotní trauma.
Válka skončila, děti vyrostly, začaly jeden po druhém pracovat a
osamostatňovat se.
Také Matilda odešla za prací do fabriky na zápalky ve městě
Banská Bystrica, kde ji ubytovali s ostatními kamarádkami na
internátě. Bydlela tam spousta různých lidí, i rodiny s dětmi.
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Banská Bystrica
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Pak však začal mít lékař podezření na začínající souchotiny a
nakázal mladé dívce změnu prostředí, pokud nechce, aby u ní tato
nemoc propukla. Na doporučení své kmotry tedy pracovala asi rok a
půl v Havlíčkově Brodě v hotelu jako holka pro všechno. Naučila se
tam spoustu věcí, které se jí později v životě hodily. Poté se opět
vrátila do Banské Bystrice i do továrny.
Matilda byla děvče pohledné a velmi o sebe dbala. Raději si odtrhla
od úst, jen aby si mohla za těžce ušetřené penízky pořídit i když levné,
ale parádně vyhlížející šatičky. Chodila vždy upravená a čistá jako ze
škatulky. Nemalovala se, jen rty, na to hodně dbala. Když šla po městě,
nejeden chlapec se na ni se zalíbením podíval. Také na tanečních
zábavách, kterých bývalo v různých podnicích víc než dost.
No a Matilda byla tanečnice jako vítr. Však jí také předseda
závodního výboru ve fabrice říkal, že kdyby nebyla tak malá, dostal
by ji do tanečního souboru Lúčnica.
Byla však takový drobítek, a proto jí říkával Štipka.
Měla plno nápadníků a ten jeden - Julius, nějaký inženýr ji měl
velice rád. Přála mu Matildina maminka i bratr Paľko. Byl velice
hodný, spolehlivý a mohl na své milé nechat oči. Přestože to byl chlap
jako hora, říkával, že jí po svatbě zakáže nosit podpatky. Líbila se mu
taková maličká.
Matilda s ním tedy tak nějak chodila, jenže asi to nebylo to pravé
ořechové. A také tehdy to bylo zcela jiné, než dneska. Žádné
důvěrnosti, jen nějaká nesmělá pusa, a i tu si musel ukrást.
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Jednou s ním a s bratrem Paľkem jeli autobusem do blízkého
lázeňského města a odsud si udělali pěší procházku až do Banské
Bystrice. Byli velice unavení a ještě než došli do cíle, lehli si do trávy
a usnuli. Jenom však bratr se sestrou a přítel nad nimi bděl.
Matilda se po nějaké době najednou probudila, otevřela oči a...
shledala, že Julius se nad ní sklání a kouká na ni s touhou, které se
skoro zalekla. Snad i proto si ho nadále držela od těla - bála se něčeho
neznámého, co doposud nepoznala. A možná to byla i předzvěst toho,
že se brzy dostaví den, kdy se v jejím životě náhle všechno změní.
Ten den se ještě spolu setkali, ale tentýž večer šla s kamarádkami
tančit do Národního domu.
A tento večer se jí stal osudným.
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Matilda
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Oldřich
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