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Jak by Å™ekla BoÅ¾ena NÄ›mcová: dávno, dávno jiÅ¾ tomu. PÅ™ed 70 lety, krátce pÅ™ed obsazením Brna sovÄ›tskou armá
zaÄ•al létat nad Brnem malý sovÄ›tský bombardér. Létal kaÅ¾dodennÄ› a zvlá&scaron;tní bylo, Å¾e jeho pilot vÅ¾dycky kdyÅ¾
bombu, vypnul na chvíli motor. BrÅˆáci si na to uÅ¾ pomalu zaÄ•ali zvykat a podle zvuku hvÄ›zdicového motoru zaÄ•ali letadlu
Å™íkat kafemlejnek. Bylo sly&scaron;et Ä•astÄ›ji a Ä•astÄ›ji dunÄ›ní dÄ›l a výstÅ™ely.
Jednoho dne, kdyÅ¾ stÅ™elba na Ä•as ustala, usoudil mÅ¯j dÄ›deÄ•ek Franti&scaron;ek, Å¾e válka skonÄ•ila a &scaro
podívat do textilky, ve které pracoval, jestli je pro nÄ›ho nÄ›jaká práce. KdyÅ¾ se dlouho nevracel, vydal se ho mÅ¯j táta se
star&scaron;ím bratrem Jindrou hledat. Vrátný v textilce jim Å™ekl, Å¾e ho zná, ale Å¾e ho ten den nevidÄ›l. Ale Å¾e nedaleko
nÄ›jaký Ä•lovÄ›k, zabity bombou &bdquo;kafemlejnku&ldquo;.
Oba kluci tam hned &scaron;li a ty nejhor&scaron;í obavy se staly skuteÄ•nosti. TÄ›lo mého dÄ›deÄ•ka leÅ¾elo hned vedle
kráteru bomby a pÅ™eraÅ¾eného stromku.
ChybÄ›la mu Ä•ást hlavy, ale kluci ho hned poznali podle obleÄ•ení a knírku. A
legitimace v náprsní kapse. I ta byla prodÄ›ravÄ›lá stÅ™epinou bomby.

BÄ›Å¾eli na nedalekou policejní stanici, ale ta právÄ› zavírala. KdyÅ¾ policistovi Å™ekli, Å¾e jde o jejich tatínka, slitoval se
otevÅ™el a sepsal protokol. Poradil jim, Å¾e mají svého otce pohÅ™bít na hÅ™bitovÄ› v Husovicích. ProtoÅ¾e uÅ¾ byla tma,
domÅ¯, do sklepa. Po cestÄ› potkali skupinu nÄ›meckých vojákÅ¯. Vojáci se zastavili, dívali se na nÄ› a o nÄ›Ä•em se radili. Ale
pak pokraÄ•ovali v chÅ¯zi. Ráno uÅ¾ byli v&scaron;ude Rusové. ProtoÅ¾e mÄ›l na sobÄ› Jindra dvouÅ™adový oblek a vázan
zeptal se ho jeden z RusÅ¯, jestli je !inzenjer&ldquo;. A hned mu prohlédl obÄ› zápÄ›stí, jestli nemá hodinky. Kluci
&scaron;li zpátky do textilky, kde na&scaron;li dvoukolák a balíky látky. TÄ›lo svého otce zabalili, naloÅ¾ili a vezli po ulici
Vranovská do Husovic. KdyÅ¾ pÅ™i&scaron;li ke dnes jiÅ¾ zru&scaron;enému viaduktu staré tratÄ› na Ti&scaron;nov, vidÄ›li n
okrajích ulice zalehlé nÄ›mecké vojáky, kteÅ™í na nÄ›koho stÅ™íleli. Ale protoÅ¾e byli ze v&scaron;ech hrÅ¯z úplnÄ› otupÄ›lí,
jim v té chvíli uÅ¾ v&scaron;echno jedno a táhli vozík stÅ™edem ulice dál. AÅ¾ uvidÄ›li v prÅ¯jezdech domÅ¯ opÄ›t vojáky v
ruských uniformách. Na Husovickém hÅ™bitovÄ› se válely rýÄ•e i lopaty, pÅ¯da byla na jaÅ™e mÄ›kká a tak nebylo vykopání
hrobu velký problém. PÅ™ijelo v&scaron;ak nákladní auto s korbou plnou mrtvých ruských vojákÅ¯ a Rusové poruÄ•ili obÄ›ma
klukÅ¯m vykládat mrtvoly. A tak mÅ¯j strýc Jindra bral mrtvé za ruce, táta za bosé nohy a házeli je dolÅ¯. Tam uÅ¾ Ä•ekali
dva dal&scaron;í místní mladíci a házeli je do nedaleké jámy. V BrnÄ› se, na rozdíl od Prahy, Å¾ádné vítání se
&scaron;eÅ™íky nekonalo. Osvoboditelé kradli a znásilÅˆovali. Mnoho Å¾en a dívek se proto nechalo ostÅ™íhat nakrátko a
pÅ™evléklo se za muÅ¾e. Mému tátovi bylo tehdy 17, a ru&scaron;tí vojáci se jemu i dal&scaron;ím jeho vrstevníkÅ¯m dívali
obÄ•as do trenek, jestli pÅ™eci jen nejsou holky. Situace se zlep&scaron;ila aÅ¾ po odchodu vojákÅ¯ z mÄ›sta. Po válce byly
ostatky mrtvých sovÄ›tských vojákÅ¯ pÅ™eneseny na místo památníku na ÚstÅ™edním hÅ™bitovÄ› a tak tam dnes nejspí&sca
odpoÄ•ívá i mÅ¯j dÄ›da Franti&scaron;ek. Pokud nÄ›kdo z BrÅˆákÅ¯ nav&scaron;tívíte prodejnu Interspar na Cejlu,
v&scaron;imnÄ›te si hned naproti hlavního vchodu, pÅ™es parkovi&scaron;tÄ› na chodníku u zdi textilky, místa, kde chybí strom
Tak tam padla ta bomba, co mi pÅ™ed 70 lety zabila dÄ›deÄ•ka&hellip; MIKIN
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