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Gerhard Aberle

Po letech v Brnè

Dorazil jsem kolen pùl Éesté, kufr jsern
nechal stó.t net:gbalen{ u hotelouém po-
koji o, hned jsem ugéel da ul,ic. Nesmínté
jsem se tééil, jak se budu prochdzet po
Brné. Vàd,gl jsem tu nebgl 34 let. Na rohu
Maso,rgkouE jsem se zarazil: Co ted]? Do-
praua? Ta ulice mi pÍi.padala jaksi u2éí
neà Masarykorsa z mlch uzpomínek. ALe
bgla to ona. Tamhle oleuo je kapucínské
núméstl, Tenkostel uprouo sitakg pama-
tuju, nebo se tni to jenom zdó,? Je ta ted'
ulice pro chod,ce, o Éud"e plno. SIg éím hlasg :

'Zítra. tarn j deme."Ríkala, àe j s ou to blb o s-
ti."Frantilku, prosímtè, poj d.'
' 
/ étóinou nerozumím smg slu, chgtó,m j ed-
''ttliuó, slooa, jak mi utkuéIa u paméti.
'z uúslotsnost, trouJdm si, múm poídd,

: i,é dobrou. Pokudbg zùstaLo pll pól slo-
t't, mohl bg ch b(1t pou a.àoa &n za Ce cha.
krót, po rsó.lce, kdyà uóichni Némci
tl.i chodit s bíllmi pú.skami, se nté ts

' zeptal jeden Cech:'Proé ses dal k
,:;ùmT Odpoaèdél jsem mu:'Jú, jsem
,,te.' Mo,tné si pamatuju, àe jsem to lekl
,:u hrdostí. AIe naé jsem bgl tenkró,t
:, ta uÈ, plesné neuím. Jestli na to, àe
:.iraec, neb o na to, àe umín tak dobíe

, - -.,s" ae înépguaàu!íza éecha,nebo snad,
na, to, àe rozhodné nejsem Cech, ktery se

d.alkNémcùm. ALe ikd.g2 r:!slounost neni
nejhoróí, je moje s.Iouní zósoba uboh6.
Vgrùsto,L jsem o Uled,nické óturtt, jak se
tenkrót fíkalo, kde bg dleli. u étlinou N émci.
V obecné ékole - to bylo jeÉté za pnsní
republikg - jsem chodil do douéouacích
hodin éeltiny.
'Dué, prosíml Kupuji si u stdnku koblihg
za 80 h. Jsou ognikalící, Iehké, éersttsé,
kfupaué. Proé se tad,g ulastné tak d,oble
cítím? Proé se rni u Brné tak Líbí? Asi to
souaisí s tou ieéí, kterou oulód.ó.m tak
mizern{ Èe si nemùÈu píeèíst Èód,né nooiny
ani kníàku. Co znamenó, naptíklad. Tííd,a
Vítézstr:í? Tak se totià jmenuje ulice, kterou
j d;u. Z a mg ch éasù to byla Mas arykoD a, za
Protektoró,tu ulice Hertnanna Gónnga,
podle fíéského maréó.Ia a fúhreroua zds-
tupce. A jeété dlía, za,Rakousko,-Uherska,
Ferd,inand"ooa. Zda pod,Ie císafe Ferdi,-
nand"a L nebo lI., to plesné neoím. Co ale
oím docelauréité: pro mého d,éd,eékabgla
Ferdinand"oua nadonnrt| bez ohledu nct.
u S e chna pl ej menou ó,ní,
Odboéuji doletsa, k Zelnému trhu. Na kati-
nu zoanou Parnas se púTnatuji moc èIobtt.
UéiIi jxne se ue ékole, àe je d,íLem Fischer(.it.
z Erlachu. Zelinó.lské stó,nkg jsou u tuttr
ilobu opuéténé. U é ani neuím., j e stli to byil t

77., 78. nebo snail 79. bíezna 1939, kd,y s,t
tadE, na Zelném trhu, shromó,àd,il obrou.
sk{ da.u. Studenti némecké technikg stú\,i,
Épalír a irnprouizouanlch unifortnó.ch: r:

éerngch kalhotdch a bílych koSilích. Mè't


