Dobrý večer, moje jméno je Jolanda a řeknu vám na vaše otázky.
Dělám tady právě pro vás. Jestli chcete vědět moji budoucnost, co
jsem dělala jako malá, já vám to odpovím. Chodila jsem s mojí
maminkou z vesnicí do vesnicí, protože nás bylo hodně a moje
maminka, za totalitě, bylo to zakázaný, věštit, musela jsem dávat
pozor, aby nepřijeli benga. Nespěte. Doooobře zlato, ať ti žehná
bůh. Jaj, budoucnost. Hodně vysoko míříš, protože já to vidím
tady. Jak jsi mě nazvala cikánka, ano, já se za to nestydím. Protože
moje jméno je Jolanda. A taky ti řeknu jako cikánka, hodně vysoko, tvoje budoucnost,
hodně míří vysoko. A odejdeš, tam kde žiješ, hodně budeš někde. Nejsem nějakej fanatik,
protože opravdu jsem. Romka. A dělám ty karty cikánský.
Já proto chci, abyste mě neustále zkoušeli a vyzkoušejte si mě. Protože ty karty, kdybych
mohla. Teď tady vám dávám ty karty, abyste věděli, že tohleto je vaše osudy, každej, jak
si udělá. Tak opět jdeme dál, linka je volná! Volná, jo? Takže na shledanou.
Pokud ten pán má zájem, jestli jsem cikánka, tak já mu odpovím. Ano, jsem cikánka,
moje rodiče byli bílí, moje maminka byla taky bílá, můj tatínek byl taky bílej. Máme
předky, moje rodina jsou taky bílí.
Tady mám ty cikánský karty, nedělám ze sebe to, co nejsem, a nikdy bych to nedělala.
Nejsem ani médium. Nejsem ani gádžika. Umím cikánsky, dala mi moje maminka a můj
tatínek.
Kdybych mohla, tak udělám hodně Jolandy ze sebe a každýmu bych pomohla, bych dala
ten dar, aby nebyli sami. Vy máte dobrý, nemáte nic. Volejte, nečekejte.
Dobrý večer, opět se tady vidíme, dneska opět žijeme tady v tomhletom studiu, řeknu
vám na vaše otázky, můžete položit jenom jednu a odpovím vám jenom tři.
Dobrý večer, vy jste ve studiu. Dobrý večer, opět je tady Věra. Věra, těší mě. Chtěla bych
se zeptat, jestli se ještě letos v roce 2011 odstěhuji. Dobře, zlato moje, tady vidím,
opravdu, vy se odstěhujete, protože tady vidím, pes je přítel člověka a vy se
odstěhujete. Tady máte anděla, hodně míří vysoko. Dnes naposled, nečekejte, volejte,
nenechte se zmást, nepřepínejte kanela. Chce, abyste jeli na tenhleten program. Náhle
vás tady někdo přepad, máte strach, vy chcete znovu žít, bojíte se mezi lidma. Protože
máte černý myšlenky. Schováváte se. Máte syna zavřenýho, dcéru? Čekáte, že se změní?
Váš manžel hraje aftomaty? Nemusí to bejt, můžeme se na to podívat. Jak dlouho bude
manžel hrát aftomaty? Hned vám odpovím, položte si sluchátko, abyste neplatila dlouho,
když už hraje aftomaty. To je zlá nemoc tohleto a já cejtím s váma.

