
rean
Stamp



E R I K A  O L A H O V Á
NECHCI SE VRÁTIT MEZI MRTVÉ



Kniha vychází s laskavým přispěním
Nadace Open Society Fund Praha

ISBN tištěné verze 978-80-86138-18-6
ISBN verze PDF 978-80-87256-41-1
© Nakladatelství Triáda, 2004
© Erika Olahová, 2004



ERIKA 
OLAHOVÁ
NECHCI  

SE VRÁTIT  
MEZI  

MRTVÉ

SPOLEâNÁ BUDOUCNOST 
TRIÁDA 

2004



OBSAH

Beznadûj / 5

Mátoha / 11

Stín / 14

Potopa / 19

Prokletá rodina / 22

Star˘ hrad / 28

Dítû / 32

Svatební závoj / 36

Sirotek / 39

Stfiíbrn˘ klíãek / 46

Nov˘ dÛm / 48

Nechci se vrátit mezi mrtvé / 56



Prala u fieky, hlavu sklonûnou, slunce

ji hfiálo do t˘la a zesvûtlovalo husté

vlasy, které mûla stoãené kolem hlavy. Ve vodû byla spousta dûtí,

bylo sly‰et dûtsk˘ smích a v˘kfiiky. Stfiíkaly po sobû prÛzraãnou vo-

dou, jejich tûlíãka se tfipytila ve slunci a opût mizela v mûlké fiíãce.

Eva v‰ak kolem sebe nevnímala dûtsk˘ smích ani pfiekrásn˘ den,

kter˘ má pfiinést radost. VyÏdímala poslední kus, narovnala si zá-

da, vzala ko‰ s prádlem a kráãela bosa ke své chalupû, která jí po

smrti rodiãÛ zÛstala.

Provdala se tenkrát za Jura, s kter˘m ãekala dítko, aniÏ tu‰ila,

jaké peklo na zemi jí tento muÏ pfiinese. Byl to panovaãn˘, tvrdo-

hlav˘ a sobeck˘ Cikán, tvrd˘ obliãej s krysíma oãima uÏ dávno mûl

Evû fiíct, Ïe tento muÏ není schopen milovat. UÏ pfied svatbou ji

bil, a ona pfiesto zÛstávala. AÈ má dítû otce, snad se pak Jura zmû-

ní, aÏ se malé narodí.

Byla uÏ skoro pÛlnoc, hroznû se bála, Ïe pfiijde zase opil˘.

Dvefie se otevfiely tak náhle, Ïe jí srdíãko málem uteklo. Na tûle cí-

tila studen˘ pot a ruce se jí roztfiásly, kdyÏ rozsvûcela svíci. Ucítila

jeho opil˘ dech, zaãal kfiiãet a vlastní nadávky mu je‰tû dodávaly

zufiivosti. Stáhl ji za vlasy z postele a uhodil do obliãeje takovou si-

lou, Ïe málem ztratila vûdomí. Kfiiãel nûco o tom, Ïe mu není dob-

rou Ïenou. KdyÏ do ní kopal, leÏela na zemi schoulená, uÏ ani necí-

tila tu stra‰nou bolest. Byla tak otfiesená, Ïe kdyÏ upadala do

bezvûdomí, byla ráda, Ïe uÏ nic necítí.

Probrala se nûjak k ránu. Otevfiela pomalu oãi, na jedno vÛ-

bec nevidûla. Chtûla se pohnout, ale tûlo ji neposlouchalo, bylo ja-

ko v ohni. Dole v podbfii‰ku mûla velké kfieãe. SnaÏila se vstát, ale

ne‰lo to, leÏela tam je‰tû dlouho. Slunce jí svítilo do tváfie, spod-

5

BEZNADùJ



niãku mûla roztrhanou a klín pln˘ krve. NeodváÏila se vzbudit mu-

Ïe, kter˘ leÏel na posteli ve sv˘ch vûcech a silnû chrápal. Bála se,

Ïe kdyÏ ho vzbudí, tak ji zase bude bít – je‰tû víc. Doplazila se ke

dvefiím – a pak zase ztratila vûdomí.

„Proberte se,“ sly‰ela jako zdálky, „sly‰íte mû?“ Otevfiela

oãi, je‰tû pofiád na to druhé nevidûla. Nad ní se sklánûl doktor v bí-

lém plá‰ti. Je‰tû ho sly‰ela, jak fiíká, Ïe bohuÏel o dítû pfii‰la. Její

zmuãené a dobité tûlo se ãasem uzdraví. Ptal se, kdo jí tak ublíÏil,

ale Eva mlãela, a lékafi to radûji vzdal. Vûdûl, Ïe cikánské Ïeny na

své muÏe nikdy nic nefieknou a dokáÏou je bránit i pfies to, Ïe jim

takhle ublíÏí.

Její Jurko za ní ani jednou nepfii‰el. Byla jako omámená, kdyÏ

ji ãekal po propu‰tûní venku. Sedûl na bryãce a pískal si, oãima jí

pfiikázal, aby nasedla, a ani jedin˘m slÛvkem se neoptal, jak je jí ãi

dítûti. Práskl biãem, hvízdl na konû, jako by pfii‰la zrovna z trhu,

a pánovitû se rozjel.

V‰echno bylo zdánlivû jako dfiív, prala, vafiila a sná‰ela bití,

nadávky i hrubé a násilné milování, které jí ubliÏovalo nejvíce,

zatínala nenávistí zuby a jediné, na co myslela, bylo její ztrace-

né dítû, o které ji pfiipravil. Pro ni jako by Ïivot skonãil. Vûdûla,

Ïe nemá pro co Ïít, a nic ji netû‰ilo. Do srdce se jí vkrádala ãer-

ná nenávist. KaÏdou noc pfiem˘‰lela, co má dûlat, nemûla niko-

ho, ke komu by ‰la, Ïádnou rodinu ani známé. Stejnû by ji vÏdy

na‰el a pfiivlekl domÛ. Chtûla své trápení skonãit, ale nevûdûla

jak.

Ko‰ s prádlem byl tûÏk˘. Do‰la k domku, rozvûsila prádlo na

zahradû a ãerné my‰lenky ji ani na chvíli neopustily. Ve‰la do do-

mu a sedla si, otoãila hlavu a zadívala se na odulou tváfi svého mu-
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